
РЕЦЕНЗИЯ 

по конкурс за професор по „Принципи на визуалната композиция” 

за нуждите на катедра „Стенопис” при Национална художествена 

академия 

 
 

    На обявения в ДВ № 8/29.02.2013 и ДВ № 21/01.03.2013 конкурс за професор по 

„Принципи на визуалната композиция” за нуждите на катедра „Стенопис” при 

Националната художествена академия  се е явил единствен кандидат  доц. д-р Боян 

Господинов Добрев. 

    Боян Добрев се представя в конкурса с хабилитационен труд, състоящ се от: 

• Книгата „Принципи на визуалната композиция”, С., 2013 

• „История”, инсталация в рамките на EX NATIO, организирана от Център 

 за изкуство „Сорос” в Стария град, Пловдив, 2006. 

• „Тестът на Роршарх”, инсталация в НХГ, 2008. 

• „Виртуална България”, мултимедия, 2009 

• Национален музей на българското изобразително изкуство, DVD, 2011. 

     От така направеното изброяване се вижда, че хабилитационният труд е съставен от 

различни по характер произведения – книга, инсталации и мултимедийни продукти.  

Първоначалното повърхностно впечатление би могло да подведе рецензента, че 

става дума за разнородни и разнопосочни опуси. Това обаче не е така и то поради две 

основни причини. На първо място би следвало да изтъкнем обстоятелството, че Боян 

Добрев е автор с широки и разностранни интереси. Той успешно съчетава в себе си 

творческите импулси на артистичния художнически дух и изследователските търсения на 

учения, апетита към „правенето” на изкуство и афинитета към теоретичната рефлексия, 

така необходима на съвременния художник особено в случаите, когато той се изявява и на 

попрището на преподавателя. Това единство е органично и до голяма степен се обуславя 

от факта, че авторът е един от най-изявените художници от своето поколение у нас и 

същевременно е преподавател в НХА с подчертан уклон към систематизация и 



обобщаване на своите възгледи и открития в областта на теорията и практиката на 

визуално-пластичните изкуства. 

Книгата е посветена на теоретико-практическия проблем отнасящ се до основните 

закономерности, принципи и особености на композицията като една от най-важните 

категории на изкуствознанието. Тя представлява едновременно теоретичен, теоретико-

практически и педагогически труд. Боян Добрев се е постарал да изгради стройна система, 

базирана на неговия опит на художник и преподавател. Поради това трудът притежава 

висока научно-практическа стойност. От тази гледна точка книгата представлява 

оригинален художнически принос в теорията на визуално-пластическите изкуства без да 

дублира разработките на изкуствоведите в тази насока. Тя е още повече навременна, като 

се има пред вид и фактът, че у нас все още съществува определен дефицит на подобна 

специализирана литература. 

 Онова, което е подбудило пишещия да се захване с тази задача, освен неговите 

практически занимания и неговата преподавателска дейност, са, както сам той отбелязва в 

увода, промените в актуалната визуална среда, в съдбите на изкуството, някои открояващи 

се в тази връзка закономерности и характеристики на процеса на „производство” на 

визуални образи днес. До голяма степен по същество става дума за  семиотична 

проблематика, тъй като в центъра на вниманието на автора е специфичният език на 

визуално-пластичните изкуства, неговите елементи („думи”), чиито семантични, 

синтактични и прагматични аспекти той изследва. 

 По-широко казано, Боян Добрев се занимава с креативната природа на 

композирането. Така, по същество, освен конкретните анализи, трудът очертава важни 

характеристики в описанието на основните елементи и фази на творческия процес на 

художниците, които практикуват живопис и стенопис.  

Композицията, безусловно, е конструкция за смисъла. Кои са основните й принципи, 

има или не определени закономерности, обусловени от особеностите на възприятието? Ето 

малка част от въпросите, на които трудът се опитва да даде отговор. 

 Авторът съвсем справедливо започва с това, че рисуването има не само важна, но 

определено незаменима роля в генезиса на изобразителната дейност и съответно в 

началата на композирането. Занаятът е важен, но недостатъчен, да не говорим за това, че 

техническите способи могат да улеснят, да спестят време, но в никакъв случай не могат да 



заменят творческите и мисловните усилия, насочени към овладяването на 

композиционните закони. Боян Добрев съвсем правилно се солидаризира с онова 

основополагащо положение от книгата на Ернст Гомбрих „Изкуство и илюзия”, което 

признава валидността на обвързването на виждането и визуалното интерпретиране на 

натурата с идеята, с натрупаното знание, с културния опит (с. 18). Това е определен модус 

на проявление на онова, което след Рудолф Арнхайм наричаме „визуално мислене”. 

Авторът при това си дава сметка за принципиалната непреводимост на визуалния език във 

вербален. Тук можем да си спомним казаното от Мишел Фуко в книгата му „Вещите и 

думите”, че съотношението между думите и визуалните образи е съотношение на 

безкрайност. 

 Като обръща внимание на важната задача от овладяване на натурата било чрез 

копиране, било чрез непосредствено изучаване (с. 20) авторът по-нататък систематизира 

структурирането на визуалните данни в няколко общи принципа на визуално изразяване, 

които той групира като обособяване, мащабиране на елементите, пропорциониране, 

ритмизиране (с. 31-32). Последователното и системно прилагане на тези принципи, според 

конкретната изобразителна задача, прави възможен процеса на „производство” на 

семиозис – от динамичната и изменчива натура, или по-широко казано „визуалната 

реалност”, процесуална по своето естество, към статичната и структурирана по определен 

начин, (а именно съобразно и според някои от посочените принципи) визуална форма. Тук 

от полза за изложението би могло да бъде онова, което посочва Юрий Лотман относно 

театъра като своеобразен междинен код между „действителността” и картината.  

По този начин, в резултат на системен и задълбочен анализ, търсенето на 

обективните основи на структурирането и на формоизграждането на визуалния образ се 

свързва органично не само с уменията и необходимите за целта културни натрупвания, но 

придобива системна, и най-важното обозрима и достъпна в педагогико-практически 

смисъл форма. 

 Важни проблеми на визуалната морфология – точка, линия, обем и т.н. получават 

ясно и четливо очертание (с. 34-35 и сл.). Наред с тези елементи много добре е разгледана 

ролята и значението на формата. Тук би трябвало да има позоваване на Майер Шапиро, 

който за съжаление не е цитиран в библиографията, тъй като от всичко публикувано на 

български, (а то не е никак много), написаното по въпроса от този автор е най-доброто. 



Интересни и продуктивни са разсъжденията за връзката на формата с композиционната 

структура – квадрат, ромб, правоъгълник, кръг, елипса, триъгълник. Убедително са 

анализирани и въпросите, свързани с пропорциите, със златното сечение и т.н.(с. 55). 

 Първият раздел на книгата е добре структуриран и представлява системно и 

очевидно много полезно четиво, както и в известен смисъл практическо ръководство по 

композиране. 

 Във втория раздел се прави исторически обзор на композицията, който естествено 

започва от праисторията. Тук действително като цяло нямаме композиционни структури, а 

единствено отделни фигуративни знаци. При все това обаче, според най-съвременните 

изследвания, в които се включват и компютърните обработки на визуалния материал, 

може да се заключи, че не липсващата рамка или конкретното изобразително поле, а 

пространството на пещерата като цяло играе ролята на своеобразна композиция, колкото и 

условно да звучи подобно твърдение. Такова заключение би могло да се направи въз 

основа на факта, че отделните пространствени сегменти не са натоварени еднакво 

интензивно с изображения, следователно можем да говорим за повече или по-малко 

„сакралност” на пространствените зони. Този въпрос, впрочем, колкото и да е интересен 

сам по себе си, излиза извън полезрението на настоящето изследване. 

Логично изложението върви по хронология и по стилове. То е изпълнено с 

интересни, точни и евристични наблюдения и характеристики. Много добре е прокарана 

демаркационната линия между композиции тип „фриз” и тип „сцена”. Някои проблеми не 

могат да минат без позоваване на съответните пространствени системи на изграждане на 

визуалния образ. Това се отнася най-вече до онези епохи и стилове, които изграждат 

композиционните структури на базата на илюзионизма, на централната перспектива. 

След Средновековието, следват Ренесансът, барокът, класицизмът, импресионизмът 

и т.н., включително и някои от основните течения в модерното изкуство. Не случайно, 

колкото наближаваме до наши дни, толкова по-осезаемо проблемите и въпросите, както и 

систематизацията и типологизирането на композиционните структури се проблематизират 

и размиват. Това обстоятелство открива нови перспективи на изследване на принципите на 

визуалната композиция, за които можем да пожелаем на автора бъдещи разработки. По 

начало втората част, както сам той отбелязва в заключението, има по-скоро конспективен 

характер. Много остава да се развие и да се доработи.  



 Илюстрациите представляват самостоятелен ред и са важна интегрална част от 

книгата. Боян Добрев свободно и творчески борави с обширен визуален фонд и това му 

помага убедително не само да илюстрира, но и да доразвива онези тези и положения, които 

са залегнали в текста. 

 Книгата съзнателно е освободена от научен апарат и това я прави по-читабилна и 

практически достъпна. За сметка на това налице е солидна библиография на кирилица и на 

латиница. 

  Както винаги, могат да бъдат изразени и някои критични бележки. В труда не са 

цитирани книгите на Бисер Дамянов „Композиция” (Пловдив, 1998)  и „Изобразителното 

поле”, (Пловдив, 1998). Не е отбелязана и нашата статия „Еволюция на съотношението 

фигури – среда в живописната композиция”, поместена в списание „Проблеми на 

изкуството” № 3 от 1981 г. Последната ремарка не е продиктувана от неуместно авторско 

самолюбие, а изразява безусловната необходимост от позоваване на онова, което е сторено 

преди по дадената тема и което, както вече беше отбелязано, и без това не е никак много. 

Това е необходимо както от фактологична, така и от етична гледна точка. 

 Относно композицията през Средновековието може да се отбележи, че в 

изложението става дума предимно за иконография, а не толкова за композиция. Тук могат 

да се добавят изследванията на Борис Успенски, Леонид Жегин и Николай Волков, които 

също са пропуснати в библиографията. 

 На с. 78 е допусната неточност. Не става дума за Модерната епоха (както е 

отбелязано в текста), а за модерното изкуство. Т.н. Модерна епоха или Модерност има 

други, различни конотации. 

 На с. 84 терминът е „клоазоне”. 

 Твърдението (на с. 97), че абстракцията е по-истинска и по-точна от реалността, по 

начина, по който е формулирано, е най-малкото спорно. Не става съвсем ясно в какъв 

контекст и в какъв смисъл се казва подобно нещо. Намирам, впрочем, че Боян Добрев се 

занимава твърде подробно и ненужно с абстракцията или по-точно с абстрактното 

изкуство (с. 98 и сл.). Тук по същество започват да се дискутират проблеми и особености, 

които нямат пряка връзка с композицията. 



 Спорно е и включването на инсталацията. Тя е явление от различен порядък и 

съответно проблемите на композицията, тогава, когато не може да става дума за двумерна 

плоскост, са от принципно различно естество. 

 Разглеждането на някои термини, явления и процеси (стилове, течения и пр.) до 

голяма степен е доста опростено. Това обаче вероятно е продиктувано от чисто 

практическите цели на изданието, насочени към възприемането на изложението от страна 

на студентската аудитория.  

 Като цяло, въпреки отбелязаните неточности или проблематични моменти, книгата 

на Боян Добрев „Принципи на визуалната композиция” несъмнено се отличава със 

сериозен подход, със задълбоченост на анализите и оценките, със своя комплексен 

характер и безусловно ще бъде полезна не само за студентите, но и за всички 

интересуващи се от пластични изкуства. 

 Останалите трудове на Боян Добрев, както беше отбелязано, имат различен 

характер и тук са разгледани сумарно. 

 „История” и „Тестът на Роршарх” представляват инсталации. Това е област, в която 

авторът успешно работи от няколко години. Първата от тези инсталации е свързана с 

преосмисляне на традициите, в частност на средновековното изкуство. От голям интерес в 

тази връзка са някои живописни опуси на автора от близкото минало, в които той поставя 

и решава сложни въпроси на актуализиране и ревалоризиране на средновековния и 

възрожденския художествен опит в България спрямо съвременната живописна форма. Тук 

той отива още по-далеч – тези търсения се проектират във формата на инсталацията. 

Втората творба, назована „Тестът на Роршарх” представлява, както самият автор отбелязва, 

етап от опитите на визуалното осъзнаване като процес. В оригинална и визуално богата 

форма са поставени и решени някои въпроси, свързани с относителността на 

възприемането и с активната роля на съзнанието в процеса на изграждането на семиозиса. 

Това е до голяма степен интерактивна инсталация, която сумира и проблематизира 

теоретичните и практическите търсения и въпроси, с които Боян Добрев се сблъсква в 

процеса на своята преподавателска и художническа дейност. 

 Останалите два компонента от хабилитационния труд представляват дигитални 

продукти с информативен, популяризаторски и систематизиращ характер. Трябва да 



отбележим тяхната новаторска природа, както и впечатляващата ерудиция, безупречния 

естетически вкус и високата култура на автора. 

 Цялостният преглед на хабилитационния труд на Боян Добрев несъмнено показва, 

че той отговаря в пълна степен на всички критерии и изисквания, предявявани в подобни 

случаи, за да може автора по достойнство да бъде удостоен с академичната длъжност 

„Професор”. 

  

 

                                                                                   проф. д. изк. Чавдар Попов 

 


