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Р Е Ц Е Н З И Я 

от 

доц. Цветослав Христов 

 

относно: Хабилитационен труд  

 

 

 на преп. д-р Валентин Димитров Господинов 

 
по конкурс за доцент 

Професионално направление: 8,2 Изобразително изкуство/„Скулптура” и 

„Композиция”/ 

за нуждите на катедра „Скулптура”, 

обнародван в „Държавен вестник” – бр. 43 / 07 юни 2016 година 

 

 

 

 

 Хабилитационен труд 

 

Прозрачност и плътност – компоненти от видимата реалност. 

Физичните процеси, трансформирани в скулптурна проблематика 

 

             Преставения хабилитационен труд на Валентин Димитров 

Господинов в която работи през последните няколко години е следствие от 

продължителни проучвания и разглежда един много важен процес в 

пластично изкуство но малко проучен от българските скулптори. Творбите 

в представената колекция са следствие от изследването и 

експериментирането в посока, в която както той сам подчертава е 

почувствал авторска свобода, пълнота и поле за личен почерк. Това е била 

и  причината да се спре и разработи  и като тема за докторантския си труд, 

която беше в същата насоченост, за да дообогати и развие неговите 

разработки и находки през годините. Огромната информация, като база на 
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съвремието ни, изследванията му намериха своето място в избраната от 

него тема на докторския му труд: „Прозрачни и полупрозрачни елементи в 

скулптурата на ХХ век”, която той защити успешно през 2015 година. 

„Промяната на философията за пространсто, маса, среда, новият 

прочит на примитива, индустриалните нововъдения, довеждат до 

появата на нови прояви в изобразителното изкуство”. /цитат/ 

   

В хабилитационият труд на Валентин Господинов могат да се проследят 

източниците чрез които въздействат скулптурните му творения: 

1-во - проследява времето и средата, изучава внимателно заобикалящия 

свят, в която се заражда нуждата от интерпретация  на изразните средства 

в скулптурата, необходимостта от тях и принадлежността им към личните 

творчески постижения.  

2-ро - посредством наблюдаване на физическите процеси прави 

констатации свързани с механическите и физически възможности на 

ползваните елементи. Физико-механичечни качества, като здравина, 

еластичност, прозрачност, светлопроводимост решаващи за 

приложимостта им.  

3-то - сравнява и преценява различията, които са породени от 

култорологичен и географски характер. Гледна точка за принадлежността 

към дадена култура, и социално-географски тенденции и развитие. 

 

Валентин Господинов използва прийоми за внушение, които въздействат 

върху интелигентността и психологията на зрителя, същите които се 

ползват от творците във всякакви видове изкуства и медии. Но внушенията 

в областта на пластичните изкуства, архитектурата и медиите, ползващи 

пространство, среда и форма, имат по-специфични цели и използват 

изразни средства, отговарящи на характера на конкретния жанр. Оттук 

идва разликата в анализа на материята и подбора на изразни средства, 

обхващащи целия процес: намерение-цел, идея, средства за реализация, 

материализиране в конкретната среда. Избора на представените работи 

носи конкретна, лична характеристика и почерк за развитие и реализация 

на лична авторската идея, с поклон към преживяванията на автори от 

началото на ХХ век изиграли огромна роля в развитието на модерното 

изкуство. 

От решаващо значение се оказа вътрешната му потребност 

скулптурната форма да не бъде плътна, тежка и масивна, както е 
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класическо приетото мислене. Използването на класически материали и 

опитът за провеждане на такава посока на мислене се отрази на пластичния 

му език и акцентира в посока на дематериализиране на плътната форма и 

съчетаването ѝ с конструктивни елементи, които спомогат за олекотяване 

и постигане на по-различен вид материалност. Разбиранията му  се 

покрива с разсъжденията на „Манифеста на конструктивистите”, откъдето 

и разбирането му за форма и пространство получава нов смисъл. Изцяло 

променената ситуация по отношение на структурирането на 

пространството, разбирането за материя и експериментирането с нея и 

навлизането на нови материали, като продукт на техническия напредък, му 

дава невъобразимо широка палитра от изразни средства. Личните му 

наблюдения го освобождават  от информационния хаус и той правилно 

класифицира потребата от нужди и информация.  

Автора разделя проблема на ЧЕТИРИ части: 

„Прозрачни материали” обединява и отразява прозрачните елементи, 

прилагани в скулптурата, като плексигласа и неговите производни, 

полиетилена, акрила и др. /Луна преминаваща през клоните.- 

колекция ВУТЕН/ 

„Мрежи” изучава различните видове мрежии мрежови структори, като 

под мрежисти структури от индустриални елементи./ 

„Фабриканти и готови продукти от промишлеността” представя в 

работите си отпадъчни продукти от промишлеността и индустрията, 

готови машинни елементи, използвани като елементи за асамблиране. 

„Среда” предлага проучване на скулптурни произведения и 

инсталации, превърнати в среда, която може да бъде посещавана и 

обитавана от посетители. / 

В заключение Валентин Господинов ни дава представа за важността 

на този процес, изследването чрез скулптурните творби разкрива време, 

културологични процеси, технологииите, материалите. Реализациите на 

изследването е балансирано между предпоставки на времето, като 

развитието на технологиите и идейните платформи на автора. 

Постигната е целта на хабилитационния труд, а именно да внуши на 
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зрителя, че технологичнията е следствие на сложен творчески процес, 

който се базира на чуство, интуиция, талант, философия, познание и 

много други предпоставки. 

Използван е илюстративен материал, от който много голяма част е 

цветни изображения, това дава възможност да онагледят посочените 

примери, стилови направления, произведения от отделни периоди. 

Разработената скулптурна тема е от първите за Бълтария в последните 

25 години, тъй като е свързана с процеси, които са протичали извън 

пределите на България. Направените изследвания в материал са с 

подчертано с европейски тенденции. 

 

Валентин Господинов убедително и стилно демонстрира своите 

скулптори, които са на базата на много събран културен материал, и 

дългогодишни творчески изяви. 

             След всичодо тук намирам, че Валентин Димитров Господинов 

е с научно – изследователски и аналитичен потенциал, позволяващ му 

да поднесе убедително своите творчески изследвания. 

             Убеден съм, че обсъждаме качествата на бъдещ успешен творец и 

това ми дава основание да предложа на научното жури да присъди 

академичната длъжност „доцент” по „Скулптура” и „Композиция” 

за нуждите на катедра „Скулптура” на Валентин Димитров 

Господинов. 

 

 

 

28.10.2016г.                                                          доц. Цветослав Христов 


