
 

РЕЗЮМЕ 

 

на представените материали от преп. д-р Валентин Димитров 

Господинов, кандидат в конкурс за доцент в Професионално 

направление 8,2 Изобразително изкуство /„Скулптура” и 

„Композиция”/ , за нуждите на катедра „Скулптура” при 

Факултет за изящни изкуства, Национална художествена 

академия – гр. София, обнародван в „Държавен вестник” – 

бр. 43 / 7 юни 2016 г. 

 

 Неограничената свобода на творческия процес е в основата 

на безкрайното разнообразие и красота на артистичния продукт. 

Направеният избор носи конкретна, лична характеристика и 

почерк на реализацията на авторската идея. При моя избор от 

решаващо значение се оказа вътрешната ми потребност и усещане 

– скулптурната форма да не бъде плътна, тежка, масивна, както в 

класическо приетото мислене. В мен беше провокиран интерес  

към дематериализиране на плътната форма и съчетаването ѝ с 

конструктивни елементи, които спомагат за олекотяване и 

постигане на по-необичаен вид материалност. В тази посока се 

потвърдиха разсъжденията ми с „Манифеста на 

конструктивистите”, откъдето и разбирането ми за форма и 

пространство получи нов смисъл. Изцяло променената ситуация 

по отношение на структурирането на пространството, разбирането 

за материя и експериментирането с навлезли нови материали – 

продукт на техническия напредък подмениха палитрата от изразни 

средства. 

 



ТЕМА 

Прозрачност и плътност – компоненти от видимата реалност. 

Физичните процеси, трансформирани в скулптурна 

проблематика 

 В продължение на години изучаване на заобикалящия ни 

свят, наблюдаване на физичните процеси и възприятията ни към 

тях се опитах да създам собствен изразен език, подходящ за 

избрания от мене жанр. Принципи и елементи, извлечени от 

видимата реалност, които въздействат върху интелигентността и 

психологията на зрителя. Средства за внушение, които се ползват 

от творците във всякакви видове изкуства и медии. Внушенията в 

областта на пластичните изкуства, архитектурата и медиите, 

ползващи пространство, среда и форма, имат специфични цели и 

използват изразни средства, отговарящи на характера на 

конкретния жанр.  

 Като конкретен пример ще дам наблюденията ми на 

светлината като елемент от изключителна важност за 

формоконструирането. Разбирането за равнина и форма, 

ориентацията им спрямо светлината, тяхното светлоотдаване и 

светлопоглъщане. Зависимостта между повърхнината и 

светлината с нейните степени от наситено тъмно до най-нежните 

степени на сянката и важността им за усещането на материалност. 

Разнообразието при свързването на плътната равнина, форма и 

смесването ѝ с леки прозирни материи, които дават различни 

стойности на плътната форма, а също на прозрачните елементи 

към цялото изобразително пространство. Прозрачността, 

транспарентността на равнината, способността ѝ да въздейства 

като равнина и като елемент, пропускащ, филтриращ светлина в 

различни стойности.  



 Проблематика обхващаща целия творчески процес: 

намерение-цел, идея, средства за реализация, материализиране, 

конкретна среда. 

СРЕДСТВА 

Ще направя една бърза ретроспекция на заниманията ми над 

средствата за внушение върху възприятията и чувствителността на 

зрителя – от учебниците по бионика, през теория за златните 

сечения и „Модулор” на Льо Корбюзие, студиите на Паул Клее до 

личните ми занимания от  психология на класическата форма до 

абстрактното пространство.  

По темата за представената колекция, искам да обърна 

внимание, че освен от вече споменатото съм разчитал и на 

въздействия на базата на физическото напрежение, което 

подсъзнателно оказва влияние върху емоцията на зрителя. 

Напрягането на пространствените елементи в скулптурите и 

балансът между напрягащ и напряган елемент до пълна статика 

„0” е както в композирането на пространство, цвят, светлина и т.н. 

В представените работи съм ползвал и физични процеси от 

областта на теория на звуковата вълна, теоретични физични 

принципи при светлината и съм ги трансформирал в изразни 

средства на скулптурната проблематика. Примерно светлинният 

ефект „дифракция” е повод да потърся пластичното изражение на 

натрупването на светлинната вълна, при която се получава 

вторичен образ – наслагване. Подобен е и случаят с 

разпространението на звуковата вълна и нейното отражение в 

правилни или неправилни затворени пространства. Частните 

случаи, както обикновено, са поводът за странността и 

мистичността на дадени състояния, които са и обект на моите 

търсения 

 



ТЕХНОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛ 

Представените работи са изпълнени в повечето случаи в 

размер, адаптиран за камерна среда, но искам да подчертая, че в 

по-голямата си част това са работи с проектантски характер. Тоест 

анализът на композицията и конструктивните принципи е заложен 

в изначалната идея за размери, подходящи за екстериорна среда. 

Материалите, от които са изпълнени работите, също са съобразени 

с възможността за увеличаване, като  основно съм работил с 

желязо и стомана, която в повечето случаи е поцинкована. За 

полихромността в работите ми в началото използвах различните 

материали с техния собствен цвят. В последствие имах нужда от 

по-интензивна цветност за някои от идеите ми и това може да се 

види както в работите от колекцията, така и от ретроспекцията – 

фотоси. Творбите са натоварени с конструктивни и инженерни 

елементи, но се надявам балансът да е в полза на идеята и 

художествените стойности.  

ЕКСПОЗИЦИЯ 

Колекция „Прозрачност и плътност” – творби: 

  1. „Дифракция” 127-100-40 см 

  2. „Реверберация” 112-86-20 см 

  3. „Есенно слънце” 118-98-62 см 

  4. „Море и музика” 154-93-16 см 

  5. „Струнна пиеса 3” 70-80-30 см 

  6. „Арфа” 155-48-158 см 

  7. „Струнна пиеса 1” 117-55-30 см 

  8. „Светлина и време” 178-90-70 см 

  9. „Утринни лъчи” 215-62-54 см 



 Тази колекция е селектирана изцяло в духа на темата, 

анотирана в текста. Проблематика, разработена във всичките девет 

творби, е симбиозата между плътни и транспарентни елементи – 

играта на полярност на блокираща плътна равнина с прозирни 

мрежести материи, които в зависимост от случая имат различни 

параметри като плътност, дебелина, наслоеност и т.н.  

Ретроспекция – фотоси: 

 1. „Луна, преминаваща през клоните” – колекция „Вутен” 

 2. „Последващо прераждане” – колекция „Вутен” 

 3. „Сини макове” – собственост 

 4. „Пеперуда” – Белгия 

 5. „Абстрактна пластика” – проект, галерия „Дилеман” 

 6. „Сезони” – частна колекция 

 Подкрепящите фотоси в приложението са от различни 

периоди, като в подбора им съм се стремял да се проследи 

близостта на идейната проблематика и в същия момент да се 

подчертаят широките възможности във всеки един подход. 

Подбрал съм детайли от творби, които са в посоката на 

транспарантност с подчертана полихромност на елементите. 

Основната цел на фотосите в изложбата е да спомогнат 

скулптурите в материал да звучат като самостоятелна колекция, 

подчинена на единството на конкретни принципи и 

характеристики. 

 

 преп. д-р Валентин Господинов 


