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SCENOGRAFIE – ARTA VIZUALĂ A TEATRULUI 

Lector univ. dr. Maria Dore 

 

 

Durata cursului: 

5 cursuri a câte 2 ore – care se vor ține în 5 duminici.  

 

CONȚINUT TEMATIC 

1. Ce este scenografia?  Introducere generală 

2. Repere istorice în scenografia de teatru 

2. Decorul de teatru – de la concept la spectacolul vizual 

3. De la costumul cotidian la costumul de teatru 

5. Scenografia de la text la imagine - modalități de expresie artistică în 

limbajul scenografic  

 

 

 PREZENTAREA CURSULUI  
 

 

Modulul  SCENOGRAFIE – ARTA VIZUALĂ A TEATRULUI prezintă 

o introducere în lumea teatrală urmărind evoluția istorică a scenografiei. Arta care 

reunește elemente specifice arhitecturii, sculpturii, picturii, modei, scenografia este 

arta vizuală a teatrului însumând decorul și costumele elemente ce se reunesc în 

spectacol.  

Având ca suport o bibliografie vastă, cursul va oferi informații substanțiale  

despre domeniul vizat. Cursurile teoretice vor avea la bază prelegeri susținute prin 

imagini vizuale în format PowerPoint completate de analiza imaginilor. Cele cinci 
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cursuri ce alcătuiesc modulul de scenografie sunt structurate tematic prezentând 

imaginea de ansamblu definitorie acestei arte. 

Urmând un traseu cronologic, primul curs va prezenta cursanților evoluția 

scenografiei prin prisma realizărilor semnificative. Perspectiva de ansamblu va fi 

completată cu detalii elocvente pentru momentele importante care au marcat 

evoluția artei teatrale. Pentru a sedimenta aceste informații cel de-al doilea curs va 

parcurge, prin procedeul PowerPoint, o suită a montărilor celebre, activitatea celor 

mai reprezentativi scenografi care au marcat istoria teatrului.  

Cursul Decorul de teatru – de la concept la spectacolul vizual propune o 

incursiune în elucidarea traseului creator al scenografului în conceperea decorului 

de teatru. Decorul este element înscris în spațiul scenic analizat atât din punct de 

vedere teatral cât și plastic. În același timp spațiul scenic este înscris în spațiul 

teatral și vom analiza din această perspectivă  anumite tipuri de spații teatrale. 

Decorul și costumul, elemente componente ale scenografiei compun 

imaginea scenică într-o unitate deplină. Astfel vom introduce în acest curs noțiuni 

ce vizează costumul de teatru. 

Cursul De la costumul cotidian la costumul de teatru prezintă procesul 

creativ prin care Costumul, ca obiect, începe să se concretizeze prin textul dramatic 

transformându-se în element teatral în mișcare. Interpretarea textului de către 

scenograf oferă concretețe personajului. În teatru prin costum se definește 

conceptual personajul. Cursanții vor afla conexiunea dintre costumul de teatru și 

corpul uman și astfel vor înțelege cum să folosească volumele în avantajul lor prin 

ascunderea sau evidențierea defectelor fiecărui actor în funcție de personajul pe 

care vor să îl creeaze. 
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În conceperea costumelor de teatru se folosește documentarea din istoria 

costumelor ca referință și punct de plecare pentru concretizarea concepului  

personajului. În acest scop adăugarea accesoriilor de îmbrăcăminte întregesc 

conceptul și accentuează dramatismul și expresivitatea caracterelor. Aceste aspecte 

vor fi prezentate și studiate în cadrul cursului accesând o bibliografie complexă și 

actuală înglobând și ultimele tendințe expresive scenografice. 

Cursul  Scenografia de la text la imagine - modalități de expresie 

artistică în limbajul scenografic prezintă metoda de lucru specifică 

scenografului, atât teoretică cât și practică, elucidând cursanților forța artistică a 

artei scenografice.  

Ultimul curs al modului de scenografie va iniția cursanții în procesul de 

creație care generează conceptul scenografic finalizat cu proiectul de scenografie. 

Acesta include schițele de idee, schițe de atmosferă, schițe de costum, planuri 

tehnice și de execuție a decorului, planșe artistice care definesc zona plastică și 

realizarea machetei. Obiectivul cursului este prezentarea tehnicii de lucru specifice 

scenografului care transpune viziunea artistică în proiectul scenografic. 

Modulul SCENOGRAFIE – ARTA VIZUALĂ A TEATRULUI se 

adresează celor care doresc să își îmbogățescă cunoștințele teatrale descifrând 

secretele artei scenografice printr-o prezentare vizuală ce va conține  noțiuni și 

studii aprofundate în domeniul costumului și decorului de teatru. 

 

 


