
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В   АКАДЕМИЯ КАСТРО  

ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА

Подробности в сайта www.education.castrobg.com 

Акрилна живопис

Обучението  по  програмата  е  в  рамките  на  изследване  на  живописните
изображения като  уникален  жанр със  собствен  комплекс,  синтаксис и  история.
Програмата  насърчава  разнообразието  на  практика  и  тълкуване,  иновации  и
експерименти  от  страна  на  обучаващите  се.  Чрез  живописните  изображения
завършилите  програмата  ще  бъдат  насърчени  на  практика  с  разработване  на
идейни, естетически и технически умения. Разработката е в интердисциплинарна
среда  на  високо  ниво:  самостоятелна  мотивация,  интелектуален  капацитет  и
отговорност.  Задачите  в  тези  условия  най-добре  насърчават  и  развиват
способността на художника. Наблюдението на Вашите творби създадени по време
на обучението е добър начин да погледнете и критично на готовите произведения.
Къде и как можем да подобрим живописната творба, това са съществени неща от
работата  и  проучването  на  дадена  картина.  Програмата  насърчава  личната
интерпретация и изследване като разработката е изцяло Ваша след консултация и
напътствия.  Онлайн художествените програми са  отлично въведение и финал в
изучаването  на  съвременното  изобразително  изкуство.  Курсът  насърчава
индивидуалното творчество и същевременно дава солидна основа за овладяване на
практическите  и  естетически умения.  Придобитите на  знания са  необходими и
могат да бъдат използвани за преминаване към по-високо ниво или за независимо
проучване и творческа дейност. 

Съдържание: 

1. Въведение в живописта, 

2. Видове материали и повърхности, 

3. П ърви стъпки заедно, 

4. Обработка на повърхностите, 

5. Текстури, 

6. Дву и три-измерни форми и изображения, 

7. Перспектива, 

8. Как да държим четката за различните произведения, които ще ги създадем и
какви четки да изберем за тях, 

9. Получаване на цветовите съчетания, 
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10. Колористичен кръг или таблица, 

11. Как да създадем произведението на практика, 

12. Създаване на натюрморт, 

13. Създаване на пеизаж, 

14. Създаване на портрет, 

15. Лакови покрития и рамкиране. 

Анатомия на човешкото тяло – рисуване

По  забавен  начин  с  много  снимков  и  табличен  материал  се  изучават
отделните части на човешкото тяло. Това помага на художниците да се запознаят
анатомично със всяка отделна част на тялото и да добият представа за мускулните
групи и функционирането им. Познавайки анатомията добре можем да изградим
правилна форма на всички части и правилна композиционна система от отделните
съразмерни части на човешкото тяло започвайки от костите.

Как да нарисуваме отделните части на човешкото тяло. Този курс ще Ви запознае с
видео уроци след като сме се запознали с човешката анатомия, как да нарисуваме
отделните части графично.  Модулът  е подходащ за начинаещи и по-напреднали
художници,  които искат да подобрят уменията си в графичното представяне на
формите на човешкото тяло. Художници в археологически експедиции ще бъдат
приятно изненадани как да класифицират и рисуват човешките кости. 

Курсът включва много видео презентации и обяснения към тях, схеми и модели,
които можете да рисувате. Курсът е едномесечен и по време на провеждането му
имате неограничен достъп до всички материали от програмата на курса.

Програмата обхваща материали със следното съдържание: 

Хартия и материали. 

Молив. 

Въглен. 

Перо. 

Гуми. 

Процес на рисуване. 

Светлина, блик, тон. 

Перспектива. 

Композиция. 

Човешки скелет.



Череп. 

Лява и дясна ръка. 

Гръбнак и ребра. 

Тазобедрена кост. 

Ляв и десен крак. 

Ляво и дясно стъпало. 

Мускули.

Фиксативи. 

Археология /провежда се при заявка/

Този модул запознава участниците с археологическите проучвания на
последните човешки общества, използващи техните материални останки. Изследва
се развитието на археологията като научна дисциплина. Археологическите методи
и теории ще бъдат обяснени с помощта на казуси от континентите Африка, Азия,
Австралия, Европа, Северна и Южна Америка.  Програмата включва най-новите
разработки в тази област и общ поглед на вашите теории и практики в областта, в
лабораториите и библиотеките. 

МОДУЛЪТ ВКЛЮЧВА: ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРА: Проучвания как и защо
първите  цивилизации  се  появяват  и  предпоставките,  необходими  за  държавно
развитие:  опитомяването  на  растения  /  животни,  селскостопански  общности,
първите градове, религиозни идеологии, еволюцията на езика и неговата връзка с
културата, както и напредъка на всяка цивилизация. 

ПРАИСТОРИЯ – ПРЕДЦИТЕ: Изучаване и разглеждане на праисторическия човек
определяне  на  възраст  и  др.,  в  допълнение  към  неговото  разпространение  от
Африка и Азия в Северна и Южна Америка, оцеляването му по време на различни
периоди,  както  и  развитието  на  цивилизациите.  Археологическите  находки  от
Африка, Близкия Изток, Америка, Египет, Китай, Индия и Европа. 

ПРАИСТОРИЯ  –  МИГРАЦИИ  И  КУЛТУРА:  Изследва  началото  на  човешката
култура за възхода на цивилизациите,  първите инструменти, направени от хора,
разпространението на хората от Африка, както и други миграции, произхода на
селското стопанство,  както и нарастването на държавното общество в различни
части на света. 

ДРЕВНИ  ЦИВИЛИЗАЦИИ:  Описват  се  хората,  културата,  археологически
доказателства, както и влиянието на древните цивилизации, започвайки с ранните
хора придвижвайки се в хронологичен ред през Шумер, Египет,  Нубия, Индия,
Китай, Израел, Гърция, Рим, и други. ДРЕВНА ИСТОРИЯ: Днешният ни начин на
живот е силно засегнат от нашето минало. Запознавайки се с нашето минало е най-
добрият начин да разберем и вникнем във фактите. Обхваща исторически период,



вариращ от древните цивилизации и Средновековието. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ: Тази част от курса се занимава с техниките,
методите  и  целите  на  археологически  проучвания:  Разкопки  и  датиране  на
археологически материали, проблеми срещани при обяснението на археологически
феномени, анализ на археологически данни от измерван Описването на разкрити
артефакти като каменни сечива, кости и керамика, анализ на тези данни. 

КОНСЕРВАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ И НАХОДКИ: Съхранение,
анализ,  датировка,  промиване,  почистване  и  консервация  на  археологически
обекти и находки. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ  АНАЛИЗ:  КЕРАМИКА:  Керамичните  инструменти  като
доказателство за технологичните иновации, приемственост и промяна на древната
човешка  настройка  и  цивилизации  и  древни  икономическите  системи,
производство,  потребление  и  разпределение.  Подходи  към  изучаването  на
материалната култура, особено на керамика. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ  АНАЛИЗ:  ФАУНИСТИЧНИ  ОСТАНКИ:  Разглеждат  се
техниките и методите, използвани в анализа на фаунистични останки от широка
гама включително и археологически обекти. Представят се най-новите постижения
в  областта  използвани  за  идентифициране  на  фаунистични  останки,  както  и
лабораторните методи. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ  АНАЛИЗ:  ПОЧВИ  И  КАМЪК:  Този  модул  се  фокусира
върху идентифицирането, анализа и тълкуването на седименти и почви, свързани с
археологически останки: описание на седименти и химичен анализ, настоящите
подходи  към  литиев  анализ,  видове  информация,  как  може  да  се  получи
(технологични, функционални, социални и идеологически), както и ограничения,
засягащи формирането и анализ на литиеви формули. 

АРХЕОЛОГИЯ: Изследва концептуалните рамки от археолози да обясни историята
на  различните  култури,  културната  реконструкция  и  предистория.  Фокусиране
върху терминологията, типологии и междурегионалните сравнения. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ  АНАЛИЗ:  ИЗСЛЕДВАНИЯ:  Изследва  природата  на
археологическите  данни,  както и методите и  техниките за  теренни проучвания.
Площ картографиране и мащабиране,  карти -  тълкуване,  проучване и разкопки,
начини  за  вземане  на  проби,  дистанционно  наблюдение,  фотограметрия,
констатации и изследвания, представяне и правни въпроси. 

Графика

Обучението по програмата е в рамките на изследване на графичните
изображения като  уникален  жанр със  собствен  комплекс,  синтаксис и  история.
Програмата  насърчава  разнообразието  на  практика  и  тълкуване,  иновации  и



експерименти  от  страна  на  обучаващите  се.  Чрез  рисунката  завършилите
програмата  ще  бъдат  насърчени  на  практика  чрез  разработване  на  идейни,
естетически и технически умения. Разработката е в интердисциплинарна среда на
високо ниво: самостоятелна мотивация, интелектуален капацитет и отговорност.
Задачите  в  тези  условия  най-добре  насърчават  и  развиват  способността  на
художника. Наблюдението на Вашите творби създадени по време на обучението е
добър  начин  да  погледнете  и  критично  на  готовите  произведения.  Къде  и  как
можем  да  подобрим  рисунката,  това  са  съществени  неща  от  работата  и
проучването на дадена рисунка. Програмата насърчава личната интерпретация и
изследване  като  разработката  е  изцяло  Ваша  след  консултация  и  напътствия.
Онлайн художествените програми са отлично въведение и финал в изучаването на
съвременното  изобразително  изкуство.  Курсът  насърчава  индивидуалното
творчество и същевременно дава солидна основа за овладяване на практическите и
естетически  умения.  Придобитите  на  знания  са  необходими  и  могат  да  бъдат
използвани за преминаване към по-високо ниво или за независимо проучване и
творческа дейност. 

Съдържание: 

Въведение в рисунката 

Видове моливи

Възможности за получаване на различни линии чрез молива

Светлосянка и контраст

Композиция на обектите

Как да постигнем дву и три-измерни форми - перспектива

Запознаване с елементите и принципите в изкуството 

Създаване на собствени творби 

Фиксиране на рисунките

Рамкиране

Иконопис

Курсът по иконография представя теория и методи на работа. Ръководство и
учебно пособие за изографисване на икони. Модулът Иконография съдържа: 

Въведение

Символика и традиции в иконописта

Свещено Писание и Предание като източници на иконописни изображения

Православна и западна иконография



Догматическото богословие и православната иконографска традиция

Седмият вселенски събор и иконописта

Ерминиите като източник на указания за изписване на иконографски изображения

Главни иконописни изображения и композиция

Техника и технология на православната икона

Модел /картон/ на иконата

Подготовка на дървения панел

Укрепване на дървесината и залепване на платното към дървения панел

Грундиране и пренасяне на сюжета

Графене и полагане на полимент

Позлатяване

Емулсия, пигменти, свързватели

Полагане на боите и „разкритие“ на иконата

Надписи използвани в православната икона 

Лакови покрития /фирнизи/

Заключение

Приложение и Библиография 

Калиграфия

Програмата  ще  Ви запознае  с  развитието  на  шрифтовете  при  различните
народи и ще Ви даде възможност да се научите как да пишете със специалния
набор от букви.

Какви са тънкостите при калиграфското изкуство свързано с писането? Този курс
ще  Ви  помогне  да  изградите  собствен  похват  чрез  съвремененна  калиграфска
практика. Начини на брандиране на лого като използвате въображението си.

Както  знаем компютрите  използват  много  шрифтове,  но  не  всичко  може да  се
надпише компютърно и не всичко може да се дорисува. Калиграфията процъфтява
с  формите  и  шрифтовете  си  за  сватбени  събития  и  покани  или  с  дизайн  на
шрифтове и типография в оригинални ръчно изписано лого дизайн, религиозно
изкуство, обяви, реклама, графичен дизайн и много други. 

Ако желаете да намалите стреса от ежедневието и да релаксирате, това е начин,
който  би  Ви  помогнал  естетично  да  отпуснете,  съчетавайки  полезното  с



приятното.

Съдържание на програмата:

История и развитие на калиграфията

Материали използвани в калиграфското изкуство

От къде да си набавим материалите и как да ги използваме

Стилове на изписване на буквите

Шрифтове в калиграфията /ок. 800 готови шрифта на латиница и кирилица/

Как да изписваме буквите правилно

Защо пишем в един стил и защо стилът има значение. 

Техники за изписване на букви според шрифтовете и спроред конкретния повод

Шрифтовете при различните цивилизации и култури

Палеографски писма и днешната култура. Влияние, символика и традиции

Калиграфите в миналото и калиграфи в днешно време

При кои шрифтове можем да си позволим волности и как да създадем собствен
калиграфски шрифт

Видео уроци, схеми и начини на изписване на буквите с различни материали.

Ще завършите програмата с умението да направите свой собствен персонализиран
шрифт  и  картичка  и  още:  как  правилно  да  потопите  перото,  какви  пера  да
използваме, защо конкретно перо може да ни помогне в различните шрифтове. 

Програмата ще Ви даде възможност и ще ви научи на красивите ръчно изписани
букви за различни поводи и методи на полагане върху различни материали.

По  време  на  обучението  ще  можете  да  свалите  всички  модели  над  1000  вида
/шаблони,  решетки,  модели,  букви  и  цифри  (латиница  и  кирилица),  редове  и
разчертани  листове/,  които  ще  Ви  помогнат  в  бъдеще  за  Вашите  проекти  и
реализация като калиграфи.  Важен аспект е  усвояване на умения за  ефективно
използване на  всички шрифтове  и  собсвено  създаване на  шрифт чрез  примери
придобити  от  практиката ще  придобиете  умения  след  упражнения  и  опити  от
аматьор  да  досгнете  професионалистите.  Спокойно  ще  можете  да  работите  с
главни, малки букви и цифри.



Консервация и реставрация на картини

/Провежда се при заявка/

Консервация и реставрация на икони

Съдържание: 

Бои, пигменти, багрила

Дървесина и дървесни видове - структура

Технология и техника на изпълнение при различните видове живопис

Видове грундове - пренасяне и изграждане

Видове консервационна намеса

Реставрационни техники и методи

Отстраняване на лакови покрития при възрожденски икони

Пигменти  -  видове  и  техните свързватели в  реставрацията  при работа  с  водни
техники

Методи за датиране

Техника и технология на възрожденската българска иконопис

План-програми за консервационно реставрационна намеса

Международно сътрудничество и узаконяване на програми относно дейности по
консервация и реставрация

Консервация и реставрация на каменна пластика

/Провежда се при заявка/

Консервация и реставрация на дърворезба и изработени от дърво пластики

/Провежда се при заявка/

Консервация и реставрация на стъклописи

/Провежда се при заявка/

Консервация и реставрация на стилна мебел

/Провежда се при заявка/



Маслена живопис

Обучението  по  програмата  е  в  рамките  на  изследване  на  живописните
изображения като  уникален  жанр със  собствен  комплекс,  синтаксис и  история.
Програмата  насърчава  разнообразието  на  практика  и  тълкуване,  иновации  и
експерименти  от  страна  на  обучаващите  се.  Чрез  живописните  изображения
завършилите  програмата  ще  бъдат  насърчени  на  практика  с  разработване  на
идейни, естетически и технически умения. 

Разработката  е  в  интердисциплинарна  среда  на  високо  ниво:  самостоятелна
мотивация, интелектуален капацитет и отговорност. Задачите в тези условия най-
добре  насърчават  и  развиват  способността  на  художника.  Наблюдението  на
Вашите творби създадени по време на обучението е добър начин да погледнете и
критично на готовите произведения. Къде и как можем да подобрим живописната
творба, това са съществени неща от работата и проучването на дадена картина.
Програмата насърчава личната интерпретация и изследване като разработката  е
изцяло Ваша след консултация и напътствия. Модулът насърчава индивидуалното
творчество и същевременно дава солидна основа за овладяване на практическите и
естетически  умения.  Придобитите  на  знания  са  необходими  и  могат  да  бъдат
използвани за преминаване към по-високо ниво или за независимо проучване и
творческа дейност. 

Съдържание: 

Въведение в живописта

Видове материали и повърхности

Първи стъпки заедно

Обработка на повърхностите и основите

Дву и три-измерни форми и изображения

Перспектива

Пространствени ефекти и текстури

Как да държим четката за различните произведения, които ще ги създадем и какви
четки да изберем за тях

Получаване на цветовите съчетания

Колористичен кръг или таблица

Как да създадем произведението на практика

Създаване на натюрморт

Създаване на пеизаж

Създаване на портрет



Лакови покрития и рамкиране

Мозайка

Научете се как да направите своя собствена мозайка в различни стилове в
изкуството.  Ще  научите  основните  мозаечни  умения:  нарязване  на  форми  от
плочки /смалти/, направа на основа,  създаване на модел и прехвърлянето му на
основата, цветови съчетания, какви лепила да използвате, прехвърляне на Вашите
идеи директо или чрез специална мрежа върху основата, фугиране със специални
разтвори, лакиране на готовата мозайка със специализирани фирнизи.

Не е необходим предишен опит за да се запишете в този курс.

Обучението ще Ви запознае  с  всички основни техники,  кото  ще Ви води през
елементарни модели до постигането на професионално завършена мозайка.

Съдържание:

Запознаване с древния занаят на мозайката

История и развитие на мозаечното изкуство

Произход на мозайките и първи мозаечни техники

Нови технологии и необходими материали

Инструменти за рязане и начини за рязане.

Видове  мозайки:  смалти,  стъклокерамика,  керамика,  каменна,  позлатена  и
имитираща злато мазайка, неглазирана керамика, стъклена мозайка, стъклописна
мозайка, тифани стъкло, огледални мозайки и т.н

Направа на основа, видове основи според техниката на изпълнение и полагане

Дизайн на модела

Лепила видове и свойства

Техники за полагане на мозайки: таванни, стенни, подови, басеини, на подвижни
части като врати и др.

Прехвърляне на модела, скициране

Полагане на основа преди залепване на отделните части

Видове фирнизи

Цветови съчетания и художествени решения

Портретна техника

Натюрморт

Анималистично изкуство в мозайките



Иконографска мозаечна техника

Мозайки в модерното изкуство

3D мозайки

Килимна техника при подови мозайки

Миниатюрни мозайки

Византийски мозайки

Римски мозайки. 

Ислямски мозайки

Гръцки и кипърски мозаечни стилове

Реставрационни техники при мозайките

Фугиране на готовите произведения

Полагане на предпазни лакови фирнизи

Музеология /провежда се при заявка/

МУЗЕЯТ И НЕГОВАТА СРЕДА – ДОКУМЕНТАЦИЯ: Разглеждат се въпросите,
възникнали в административната работа на музеите. Преглед на музейни образци
документация и изследователски подходи, включително технологични и суровина
анализи, класификация, контекстуални проучвания, и естетически проучвания. 

ОПАЗВАНЕ  И  ПРИЛОЖЕНИЯ  В  МУЗЕЙНИТЕ  КОЛЕКЦИИ:  Изучават  се  проблемите  при
опазването на музейни екземпляри и колекции от всички видове. Разглежда се документацията
за събиране, документиране и изследване, както и превантивно опазване, съхранение, и други
специални проекти. 

МУЗЕЙНИ  ЕКСПОЗИЦИИ:  Изследва  проектирането  на  музейната  среда  като  се  обмислят
елементи като архитектурен план, план за набиране на персонал, бюджети, система за сигурност,
записващи  системи,  консервация,  образователен  план,  посетителски-план,  фактори  за
определяне,  разработване  на  политики,  и  отношенията  в  обществото.  Прави  се  преглед  на
критичните  проблеми  в  планирането,  проектирането,  изготвянето  и  монтажа  на  музейни
експонати. 

УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЙНИ КОЛЕКЦИИ: Обсъжда се на теорията и практика управлението
на  колекциите  в  музея.  Темата  обхваща  -  идентификация,  каталогизиране,  съхранение,
почистване, инвентаризация, както и образци за подготовката на изложба. 

МУЗЕЯТ  –  ЕТИЧНИ  ВЪПРОСИ:  Проучвания  на  правните  и  етични  въпроси,  свързани  с
международни и национални управления на музеите и техните колекции, включително контрола
и движението на културни ценности, художествени и интелектуални права и авторските права,
концепции  за  наследство  и  въпроси  на  репатриране,  както  и  други  съответни  политики  и
регулации. 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  КУЛТУРНИТЕ  РЕСУРСИ:  Разглеждат  се  основните  въпроси  на



управлението  на  културния  ресурс,  ролята  на  екологични  разрешителни,  инвентаризация  и
оценка -  значимост на ресурсите,  въздействията на проекта и дизайна,  мерки за намаляване,
консултации с  правителствени агенции и организации,  както  и  свързаните с  това  въпроси в
управлението на музея. 

УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕИТЕ: Обсъждане на реални ситуации, възникнали при управлението
на  музея,  за  да  се  направи  по-широк  обзор  на  теорията  на  управлението.  Темите  включват
творческо  управление  в  музеите,  лидерство,  предизвикателството  на  управлението  за
доброволци в музеи и програмите, както и последиците от неефективното управление музете и
техните колекции. 

Оценител на произведения на изкуството /провежда се при заявка/

Обучението  по  програмата  е  в  рамките  на  изследване  на  оценката  на
произведенията на изкуството и е съобразена юридически със законодателството
на Република България след консултации със специалисти. За да бъдете оценители
е  необходимо  да  си  осигурите  професионално  проучване,  становища  относно
автентичността  и  стойността  на  произведенията  които  изследвате  за  оценка  -
антики  и/или  бижута  за  застрахователни  цели,  професионална  оценка,  както  и
добро познаване на търговете и как те се провеждат.  До каква степен може да
достигне оценката на дадено произведение и защо???! Оценителите е необходимо
да  притежават  обширни  познания  по  история  на  изкуството  и  международния
пазар на изкуство. Задължително е пълното разбиране и тълкуване на местните и
международни закони,  включително наредбите към тях.  Оценителите трябва да
разбират принципите,  използвани за  определяне на реална пазарна стойност за
културните ценности. 

Амбициозните  оценители  на  изкуството  се  очаква  да  имат  познания  за  много
стилове  и  периодизация.  Тази  програма  може  да  ви  помогне  да  се  развиете  в
оценяването.  Препоръчително  е  да  преминете  всички  модули,  но  по  Ваша
преценка може би се интересувате от конкретни произведения. 

Много пъти ставаме свидетели на това как в една галерия или музей някой казва: 

• „Това  произведение  ми  харесва“.  Това  е  много  хубаво  изказване,  но  ако
попитаме:

• „Защо Ви харесва произведението“? – отговор не можем да получим, заради
малкото познаване на изкуството. 

Всичко, което ни трябва за да получим необходимите знания е да отделим
малко повече време за тази програма:

Ще  научите  как  да  станете  член  на  професионална  организация  в  България  и
чужбина. Как да стартирате собствен бизнес и да подобрите възможностите си за
добра кариера.

Ще  научите  също  за  изследванията  и  попълването  на  доклади  за  оценка,



фотодокументация на произведения на изкуството и начинът на представяне на
дадено произведениие било то антика или част от колекция.

Ще  можете  да  прецените  в  какво  състояние  са  дадени  културни  ценности  и
необходима ли е допълнителна консервационна или реставрационна намеса.

Аукционните къщи и фирми предлагащи оценки на произведения на изкуството са
най-големите работодатели, които ще Ви потърсят. Въпреки това, някои оценители
избират да работят като независими, което прави работата им по-привлекателна и
гъвкава, защото използват работното време за пътувания и развлечения, освен за
задълженията си.

Онлайн  програмата  е  отлично  съчетание  на  заетостта  Ви  и  ученето,  което  не
зависи  от  километрите  и  разстоянията  за  да  участвате.  Курсът  насърчава
индивидуалното творчество и същевременно дава солидна основа за овладяване на
практическите и естетически умения. Придобитите знания са необходими и могат
да  бъдат  използвани  за  преминаване  към  по-високо  ниво  или  за  независимо
проучване и творческа дейност. 

Съдържание: 

Задължителни модули + един избираем по Ваш избор*:

/Към  задулжителните  модули  към  основния  курс  можете  да  изберете  един
допълнителен, който е включен в обучението/

Пример Основен курс: Оценител на произведения на изкуството + един безплатен
модул: Антиквариат

Основени задължителни модули: 

Въведение в оценката на произведения на изкуството

Научни изследвания и анализи – изследователски методи

Единни стандарти на професионална оценка и практика

Аукциони – покупка и продажба

Разбирането на пазарна стойност и преценка за оценяване

Оценка и документация

Оценка според правните и нормативни документи - правни и етични аспекти

Търговска среда

Как  да  стартираме  собствен  бизнес  /откриване  на  фирма и/или  регистрация  за
упражняване на професия/

Установяване на автентичност на произведения на изкуството



Пазар на изкуство и антики

Трафикът на антики и произведения на изкуството

История на изкуството

Преценка  от  необходимост  за  консервационно  реставрационни  дейности  –
увреждания и загуби

Един избираем модул по Ваш избор: 

 

Антични мебели

Антични монети и нумизматика

Археологически предмети и ценности паметнци на културата

Археологически и етнографски ценности

Архитектурни паметници на културата - недвижими имоти

Художествени паметници на културата

Картини /маслена и акрилна живопис/

Фотографски колекции 

Бижута  и  диаманти,  злато  и  сребро,  благородни метали,  скъпоценни камъни в
сферата на ново изящно изкуство

Бижута  и  диаманти,  злато  и  сребро,  благородни метали,  скъпоценни камъни в
сферата на античното изкуство

Антиквариат

Исторически предмети

Икони

Стенописи

Църковна утвар

Стъклопис и произведения от стъкло

Текстил вкл. килими

Музикални инструменти

Азиатско изкуство

Африканско изкуство

Ориенталско изкуство



Предколумбово изкуство - индианско изкуство

Мозайка

Керамика и порцелан

Ново и съвременно българско изкуство

Ръкописи и книжни произведения

Играчки

Модерно изкуство

Изящни изкуства

Скулптура

Военни и антични оръжия

Графика

Дърворезба

Рисуване

/Провежда се при заявка/

Средновековни ръкописи 

/Провежда се при заявка/

Стенопис – съвременно изкуство

/Провежда се при заявка/

Стенопис – църковна живопис

/Провежда се при заявка/

Курсът по стенопис представя теория и  методи на работа.  Ръководство и
учебно пособие за изографисване на стенописи. Участниците след завършване на
програмата ще могат да направят шпакловка /подготовка на стената/ пренасянее на
модел и изработка на стенописна украса.



Разработката  включва  класически  технологии  и  нови  такива  за  изработка  на
стенописи. 

Модулът съдържа: 

Въведение, 

Символика и традиции в стенописното изкуство, 

Свещено Писание и Предание като източници на стенописни изображения, 

Православна и западна иконография в стенописната украса, 

Догматическото богословие и православна традиция, 

Седмият вселенски събор и иконописта, 

Ерминиите като източник на указания за изписване на изображения, 

Главни стенописни изображения и композиция, 

Техника и технология на стенописната украса, 

Модел /картон/ на стенописа, 

Подготовка на стената, 

Укрепване на стената, 

Финна мазилка, 

Грундиране и пренасяне на сюжета, 

Графене, 

Видове материали за изографисване на стенописни изображения, 

Емулсия, пигменти, свързватели, 

Полагане на боите и „разкритие“ на сюжета, 

Надписи използвани в православната стенописна украса, 

Фиксиране на изображенията, 

Нови технологии в стенописната украса - акрилна техника, 

Нови материали за съвременната стенописна украса, 

Стилове в съвременното изкуство на стенописа, 

Модернизъм, 

Заключение, 

Приложение и Библиография



Създаване на фалшификати

/Провежда се при заявка/

ФАЛШИФИКАТИТЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ИЗКУСТВОТО -
УСТАНОВЯВАНЕ НА АВТЕНТИЧНОСТ 

Програмата  е  разработена  в  приложно-научен  план  и  се  представя  като
проект за  първи път в България.  Курсът разглежда фалшификати при следните
произведения на изкуството: картини, икони и скулптури. Целта на автора е да
разкрие  чрез  примери и  съвременни технологии неоригиналните  произведения,
като  ги  разграничи  от  оригиналите.  Авторът  предупреждава,  че  незаконното
изработване  на  фалшификати  води  до  прилагане  на  нормативните  уредби  на
наказателното право и отнемане на свобода според българскто и международни
законодателства. 

Съдържание: 

Въведение във фалшифицирането на произведения на изкуството 

Методи и технологични процеси в създаването на фалшификати

Кой са хората, които фалшифицират и защо го правят? 

Кой ръководи и кой стои зад фалшификаторите?

Методи за идентификация и нови технологии

Анализи

Музеите и ролята им при някой дейности

Как музеят често е параван за трафик на антики и фалшификати

Оригинал, копие или реплика – разлики

Законодателна  нормативна  уредба  съгласно  която  се  разрешава  и  допуска
създаване на копие или оригинал

Методи на копиране и създаване на автентично копие или реплика

Как да се противопоставим на фалшификатите и трафика на антики? 

Как да възпрепятстваме фалшифицирането? 

Репатриране

Кой има право да издава и къде можем да вземем сертификат за автентичност?

 Отзиви



Трафикът на културно-исторически ценности

/Провежда се при заявка/

Тъй като все по-голям брой от богатите хора в света търсят места за идеи за
вложение на средствата си, мнозина се обръщат към произведенията на изкуството
- редки колекционерски ценности. Тези ценности или са в частните им колекции
или в трезори, често и в галерии и т.н. 

Музеите и галериите с антики също са обект на набези. Веднъж отнети незаконно,
културните  ценности  бързо  се  насочват  към  черния  пазар.  Те  обаче  често  не
остават  там.  Някой  от  купувачите  не  се  интересуват  откъде  идват  ценностите,
други  държат  с  тях  да  има  документация  за  произход.  Как  се  разпределят
ценностите, кой ги оценява и какъв е дългият им път? Това са част от въпросите,
които  курсът  разглежда.  Някои обири на  произведения  на  изкуството  са  добре
обмислени  с  планове,  докато  други  са  престъпления  на  възможността,  често
извършвани от „вътрешни“ лица - хора с достъп. 

Цените на черния пазар ще растат непрекъснато защото антиките намаляват, а все
още съществуват  хора,  които  биха  си  позволили да  платят  за  дадена  културна
ценност.  Желаете ли да разберете повече за незаконно придобитите колекции и
антики?  Интересувате  ли  се  как  често  музеите  се  превръщат  в  параван  за
незаконен трафик на антики? Желаете ли да имате компетентно мнение относно
“черния пазар“ на културни ценности? Ако отговорът на тези няколко въпроса е
ДА! – този модул е за Вас. Програмата е разработена в приложно-научен план и се
представя като проект за първи път в България със следното съдържание:

Сигурността на музеите и управлението на риска. 

Незаконно придобити културни ценности – кой стои за поръчките? 

Незаконния трафик на културни ценности. „Черен пазар“ на антики. 

Проучвания за произход 

Правно нормативни документи за културните ценности. 

Оригинал, копие и реплика. 

Фалшификатите като културни ценности. 

Установяване на автентичност – начини. 

Полицейскана дейност в областта на опазване на културните ценности. 

Незаконно придобити културни ценности и разружителни действия – последствия.

Посегателства на археологически и други обекти. 

Технология  и  методи  за  фалшифициране  –  измами  с  „произведения  на
изкуството“. 



Престъпността с антични ценности и противодействие. 

Противодействие на незаконния трафик на културни ценности – глобален проблем
– решения. 

Връщане /репатриране/ на антични предмети и ценности.

Всички модули са част от програмите на АКАДЕМИЯ КАСТРО – www.castrobg.com

Можете да се свържете с нас за повече информация.

Разработваме индивидуални програми според желанието на участниците.

http://www.castrobg.com/

