
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от . проф. д. изк. Свилен Стефанов за хабилитационния труд на кандидата за 

академичната длъжност „професор“ доц. д-р Боян Господинов Добрев.  

 

Конкурсът е обявен от НХА по шифър 05.08.04 „Изкуствознание и изобразителни 

изкуства” за нуждите на катедра „Стенопис” с конкретно наименование „Принципи 

на визуалната композиция”.  

 

На така обявеният конкурс се е явил единствено кандидатът доц. д-р Боян 

Господинов Добрев. Кандидатурата му е обсъдена и одобрена на заседание на 

катедрен съвет на катедра „Стенопис” на НХА. Всички документи на кандидата са в 

изряден вид. 

 

Доц. д-р Боян Добрев притежава респектираща професионална биография. Както по 

отношение на специалността, в която преподава, така и по отношение на работата 

му в областта на съвременните компютърни технологии. Голям е списъкът със 

самостоятелните му изложби, а още по-дълга е справката му с реализираните от 

него мултимедия, интернет проекти и графичен дизайн. 

 

За спецификата на настоящия конкурс не е маловажно обстоятелството, че този 

кандидат за академичната длъжност „професор“, още от момента на дипломирането 

си, се посвещава на преподавателска дейност – неговият преподавателски стаж в 

НХА е над двадесет години. Освен това, немаловажен факт, е че доц. д-р Боян 
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Добрев е едно от имената на софийската художествена сцена, най-често свързвани с 

дититалните медии и интерактивните инсталации. Този факт достатъчно добре 

говори, че кандидатът съвсем неслучайно е взел решение да се яви на конкурс, 

разположен в проблематиката на принципите на визуалната композиция, но най-

често неразривно свързана със софтуерните изобразителни възможности в областта 

на съвременното изкуство.  

 

Видно е, че кандидатурата на доц. д-р Боян Добрев има три важни измерения. От 

една страна са неговите теоретични разработки – най-вече книгата „Принципи на 

визуалната композиция“. От друга страна са конкретните му художнически 

реализации като „Тестът на Роршах“ в „Параклиса“ на НХА през 2008 г. От трета 

страна кандидатът показва и значими интерактивни дигитални каталози с голямо 

информационно и културно значение като „Национален музей за българско 

изобразително изкуство“ (DVD, 2011 г.) и „Виртуалната България“ (сайт, стартирал 

през 2009 г., и намиращ се в процес на надграждане). 

 

Като основен труд в представената от доц. д-р Боян Добрев документация някак 

естествено изпъква книгата „Принципи на визуалната композиция”. Тази 

монография амбициозно, но и прецизно е насочена към дефиниране на основните 

принципи и задачи, неизменно стоящи пред всеки художник. Неслучайно изданието 

е предназначено за учебен материал за студентите от първи курс „Стенопис“, по 

дисциплината „Принципи на визуалната комуникация“. То притежава базисен 

характер. Вече споменах думата „амбициозно“ и това е така, защото темата на 

книгата е свързана със „същността и етапите на проектирането, както и обзор на 

композицията от зората на изкуството до днес“. Всъщност тази книга надгражда 

едно предишно издание на автора наречено „Граматика на образа“. В работата на 

доц. д-р Боян Добрев личи сериозна последователност в опитите му за изясняване 
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на основните композиционни принципи на създаване на образа. Тези принципи 

стоят в основата на всяка визуална комуникация – това е връзката между визуалния 

код и човека, между обществото и изкуството. Доцент Добрев си поставя нелеката 

цел да изведе обективни принципи на визуалната композиция в историята на 

изкуството и вероятно е прав да ги търси на базата на тяхната неизменна 

повторяемост, доколкото възприятията на човешкото същество имат архетипен 

характер. Авторът казва, че реализмът, сам по себе си не е достатъчен. И по-нататък 

с право продължава: „Визуалното осъзнаване на заобикалящия ни свят е процес, 

който никакво ново техническо средство не може да направи автоматично. 

Визуалното осъзнаване е не по-малко значимо от научните открития и с това ролята 

на художника днес (както и в миналото) е основна за осмислянето на заобикалящия 

ни свят и мястото ни в него“. Трудно е да не се съгласим с тези думи. 

 

Всъщност, с основание може да се каже, че чрез своите теоретизации доцент 

Добрев хвърля мост към артистичните си разработки, за които стана въпрос по-горе. 

Защото в тях става въпрос за демонстрация на свобода и артистичност на 

визуализацията, вероятно идваща от опита на автора в съвременните изразни 

средства. Като една от хабилитационните реализации е посочена инсталацията 

„Тестът на Роршах“, в която по изключително интригуващ начин авторът ни вкарва 

в психологическата тема за това как съзнанието чете визуалното и колко различни 

са резултатите. Това е творба, която разглежда реалността не като даденост, а като 

динамичен процес на съзнанието. Тази убедителна като намерение и реализация 

творба може да се разглежда като една от най-иновативните случки в съвременното 

българско изкуство. Също така, може да се каже, че креативността в работите на 

доц. д-р Боян Добрев се крие тъкмо в използването на възможностите, които по 

принцип се крият във всеки визуален трансфер – между базови визуални принципи 

и съвременни мултимедийни технологии.  
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След всичко казано е очевидно, че проектите, реализациите и теоретичните 

трудове на кандидата говорят за високи професионални умения, за високо владеене 

на материята и като автор, и като преподавател. 

 

Поради всичко това, с убеденост предлагам на доц. д-р Боян Добрев да бъде 

присъдена академичната длъжност „професор“. Защото в неговата личност и 

творчество сложно се преплитат чувствителност и рационалност, теоретично и 

едновременно с това артистично третиране на проблематиката на 

съвременното изкуство. 

 

проф. д. изк. Свилен Стефанов 

15. 07. 2013 г. 

 

 


