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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

 

по материалите за хабилитация и участие в конкурс за 

редовен доцент, представени от д-р Валентин Димитров 

Господинов – преподавател в катедра „Скулптура на 

Националната Художествена Академия. Конкурсът е 

обявен за нуждите на катедра „Скулптура” в Държавен 

вестник, брой 43 от 07 юни 2016 г. 

 

Рецензент: проф. Иван Праматаров 

 

 

Уважаеми членове на Научното Жури, 

 

представени са ми за рецензия конкурсните материали на 

единствения участник в конкурса за „доцент” по 

професионално направление 8.2. „Скулптура” и „Композиция”, 

обявен от Националната Художествена Академия. 

 Представените материали включват лично творчество 

от 9 броя творби в колекция представена за хабилитационен 

труд, както и подкрепящи 6 броя фотоси в приложението. 

 Освен това, авторът представя анотация на 

публикации, между които и две лекции изнесени в 
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Художествената Академия и Висшия институт по педагогика в 

гр. Ханджоу – Китай, както и докторска дисертация, защитена 

по научната специалност 05.08.04 „Изкуствознание и 

изобразителни изкуства” с диплома за образователна и научна 

степен „Доктор” по горната специалност. 

 Така представените материали, както и 

квалификациите на кандидата са изцяло в контекста на 

конкурса и дават пълната възможност да се преценят неговите 

качества за преподавател във високите нива на професията. 

 Искам предварително и специално да отбележа 

заявения и демонстриран вкус на автора към проблеми на 

формата, не само като технология и „визуалност”, но и към 

цялата философия на творчеството, като израз на нова 

духовност и светоусещане. В тази посока и като предварително 

представяне характера на неговите предпочитания, авторът 

цитира и темата на докторския си труд със заглавие 

„Прозрачни и полупрозрачни елементи в скулптурата на ХХ 

век”. 

 Смятам, за удачно едно така разширено представяне, 

имайки предвид целта на конкурса – избор на преподавател по 

скулптура. За сравнение с традиционната скулптура, при която 

след глинено-гипсовия оригинал, работите можеха да се 

предадат за изпълнение в крайния материал – бронз или камък 

– на други изпълнители, то в съвременната скулптура характера 
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на формите иска пълното изпълнение на автора до крайното 

завършване. В този смисъл, подадените работи за конкурса 

демонстрират едно добро знание на технология в изпълнението 

на артефакта – нещо, което безспорно би било от изключителна 

полза за студентите – заобиколени от безкрайното разширение 

на изразни средства, които съвременната скулптура 

демонстрира. 

 Тук фактически споменавам и първото си мнение по 

представянето и характера на автора в контекста на конкурса и 

неговите цели, като преценявам тази част от представянето на 

кандидата като един добър шанс на конкурса. 

 Конкретно по подборът на творбите, представени за 

хабилитационен труд – те подсказват желаното представяне с 

това, което авторът нарича единство и  симбиоза между плътни 

и  транспарантни елементи в изграждането на формите. 

Виждаме това изграждане на блокираща плътна равнина с 

прозирни мрежести материи, които в зависимост от 

конкретното решение имат различни параметри като плътност, 

дебелина, наслоеност. Работите демонстрират доста инженерни 

и конструктивни елементи – нормално за този вид форми. 

Авторът е този, който изгражда мярата на единното спокойно 

възприемане на творбите, без инженерната част да натежи при 

тяхното възприемане. 
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 Представените работи са в размер за камерна среда, но 

тяхния характер демонстрира естествени възможности да бъдат 

изпълнени в други размери на екстериорна среда. Материалите 

и начина на изпълнение също са съобразени с възможностите 

за промяна на размерите. 

 В личния характер на представянето е очебийното 

предпочитание на автора към полихромно изграждане на 

работите. Използвани са естествените цветове на разнообразни 

материали – в случая желязо и поцинкована стомана, както и с 

интензивна допълнителна цветност при някои решения. Вижда 

се една от целите на представянето като демонстрация на 

единство в идейната общност на работите и същевременно като 

демонстрация на богатите възможности в изграждането 

формите при всеки един конкретен случай. 

 И още по представянето – имайки предвид, че авторът 

е преминал до сега и през два конкурса в НХА, при които 

единия е бил „Фигура по модел” – приемам основателно 

наличието на необходимата достатъчност на професионални 

качества, демонстрирани и с работите от настоящия конкурс – 

и като обем, и като разнообразен характер. 

 Разширявам мнението си по представянето на конкурса 

и с преценките на личностни характеристики на компетентност 

и колегиалност в преподавателското присъствие на кандидата и 

с това си позволявам да изкажа мнението, че неговата 
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кандидатура и като квалификации и като практика на действащ 

преподавател покриват изискванията и целите на конкурса в 

една добра степен. 

  

 В заключение – предлагам убедено на Научното 

Жури да утвърди за „доцент” по скулптура кандидата д-р 

Валентин Димитров Господинов. 

 

 

 

  

        проф. Иван Праматаров 

 

 

12 декември 2016 г. 

София 

 


