
СТАНОВИЩЕ

на доц. Весела Статкова Карева, 
АМТИИ – Пловдив

относно представените материали за конкурс за ДОЦЕНТ по 8.2
Изобразителни  изкуства:  „История  и  теория  на  дигиталните
изкуства,  видеоарт,  видеомонтаж,  интерактивен  пърформанс  и
инсталация“ за нуждите на катедра „Изкуствознание“ в НХА. 
Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 91/24. 11. 2015 г.

В конкурса участват двама кандидати:
Венелин Шурелов, д-р, главен асистент в НХА;
Красимир Терзиев, д-р, хоноруван преподавател в НХА и СУ

Венелин Шурелов, д-р, главен асистент в НХА
В настоящия конкурс Венелин Шурелов представя следните

материали:  
Хабилитационен  труд  с  приложения  №1  и  №2  и  творческа

автобиография.
Хабилитационният  труд на Шурелов обхваща творческите и

теоретичните  му  търсения  след защитата  на  докторска
дисертация  през  2009  г.  За  самия  него  това  е  период  на
надграждане  и  задълбочена  работа  в  областта  на  дигиталните
изкуства,  стъпвайки  на  широка  платформа  от  художествени
форми  и  изразни  средства:  интерактивен  пърформанс,
интерактивна инсталация, кибер лекция, видео инсталация, видео
арт, театрални практики, улични акции, скулптура, електроника и
рисунка,  използване  на  различни  дигитални  технологии.  Своята
комплексна  артистична  дейност  Шурелов  дефинира  като
SubHuman Theatre, чиято теоретична основа представя в уводната
си част.

Основно  място  в  хабилитационния  труд  заемат  седем
авторски  творби,  които  според  него  най-ярко  очертават
творческите  му  търсения   -  “Машина  за  рисунки”,  “Фантомат”,
“Orthoman”,  “Tabula  Rasa  –  Wunderkabinet”,  “Събиране  и
изваждане”, “Man Ex Machina” и “Hand Extension”.

Приложение  1  съдържа  драматургичния  текст  на  кибер-
лекцията/пърформанс/инсталация “Man Ex Machina”, чийто автор
е,  и  в  който  заявява  своите  теоретични  търсения  от  последните
години; Приложение 2 представя допълнителен визуален материал
към проектите, включени в хабилитационния труд.



Шурелов е един от провокативните и активно присъстващи в
съвременното културното пространство - в страната ни и извън нея
- автори. Завършил НХА през 2004 г., специалност Сценография –
магистърска  степен,  реализирал  многобройни  сценографски
проекти,  през  2009  защитава  докторска  дисертация  на  тема
“Актьорът  като  предмет,  предметът  като  актьор.  Модернизъм  в
сценографията”.  Проявява  афинитет  към  научно-изследовател-
ската  дейност,  която  реализира  и  защитава  в  своите  авторски
творби, които го превръщат в своеобразен феномен в съвремен-
ното българско изкуство.

Изследователските  интереси  на  Шурелов  са  насочени  “в
пресечната  точка  между  човек  и  технологии  и  изследване  на
възможните  връзки  между  тях”-  тема,  която  той  задълбочено  и
последователно  изследва  в  творческите  си  реализации  през
годините  и  подписва  с  името  “SubHuman  Theatre”(Театър  на
Нечовешкото ), превръщайки го в свой запазен знак. 

В  много  от  работите  си  вгражда  видео  и  видеопроекция,
монитори,  електронни  компоненти,  процесори,  различни
дигитални технологии, собственото си тяло, но винаги провокира
зрителя към действие,  към игра,  към интерактивност,  а не само
към  умозрително  съзерцание.  Зрителят  се  превръща  в  главно
действащо лице в неговия интерактивен пърформанс.

Натрупаните  в  театралната  му  практика  умения  за
мултидисциплинарен подход в работата, свободното прекрачване
на границите между различните жанрове и боравене с различни
изразни  средства  и  техники,  задължителни  в  работата  на
сценографа, са неразривно свързани с анализа и задълбочената
работа с текст и театрализиране на действителността. Всичко това
е невъзможно да се постигне без умение за работа в екип. Това
качество  несъмнено  му  помага  в  практиката  на  артист,
изследовател и преподавател.  

Шурелов  е  съосновател  /през  2009г./  и  редовен
преподавател,  гл.  асистент  в  магистърска програма “Дигитални
изкуства”в НХА. Преподава основни за специалността дисциплини,
свързани с: История и теория на дигиталните изкуства, Видео арт,
Интерактивен пърформанс и инсталация;

Представеният хабилитационен труд отговаря на изискванията
на конкурса и на ЗРАСРБ.



Красимир Терзиев, д-р, хоноруван преподавател в НХА и СУ
В настоящия конкурс Красимир Терзиев представя следните

материали:
РЕЗЮМЕ,  включващо  художествени  търсения  и  проекти,

изследователски  проекти,  преподавателска  дейност;  
ИЗБРАНИ  СТАТИИ:  “Фотографията  между  континуитет  и

монумент”, “Eфекти на нулевата гравитация. Реална Виртуалност”,
“Окабеляване  +  дерегулация  =  пост.соц.  град”,  “Съобщение от
космоса  в  двора.  Бележки  върху  космическия  боклук”,
“Проследяващ (себе си) кадър”; 

БИОГРАФИЯ,  БИБЛИОГРАФИЯ  и  ПРИЛОЖЕНИ  ИЗДАНИЯ:
Публикуван дисертационен труд „Ре-композиция.  Автор, медия и
произведение  в  епохата  на  дигиталното  възпроизводство”,  2012;
Каталог “Между миналото което е на път да се случи и бъдещето
което вече е било”, Изток-запад, София, 2015, Каталог „Extra Work.
Krassimir Terziev. Taking the figure of extras in cinema production as a
metaphor“, Merz&Solitude, Stuttgart, 2007

Красимир Терзиев е художник изследовател с провокативен
почерк,  многобройни  изяви  в  България  и  в  чужбина;  завършил
живопис -  магистърска степен,  в  НХА през  1997  г.;  с  докторска
степен по Културна антропология  в  СУ „Св.  Климент  Охридски“,
защитена през 2012 г.  Респектиращи са интересът и умението му
за  аналитично  проучване  на  творческите  процеси  и  на
тенденциите в съвременното изкуство, теоретичното осмисляне на
творческия процес, на случването, в комбинация - едновременно -
с практиката му на художник.

Неговият  авторски  фокус  е  насочен  към  видеото,  към
движещия  се  образ,  дефрагментацията  и  синтеза  му  в  нови
структури,  към  технологията  и  механизма  на  конструиране  на
образи в „пост-медийното“ състояние на културата.

Стремежът  за  бягство  от  удобството  на  рутината,
надхвърлянето  на  жанровите  ограничения,  съзнателно  търсената
провокация  в  сблъсъка  на  противоречия,  рефлексията,
преработена  и  разгърната  в  теоретичните  му  изследвания,  са
качества, които ценя в работата му.

Красимир  Терзиев  преподава  дисциплините  “Видео
продукция”,  “Документални  практики”  и  “Пост-медийна
перпектива”  като  хоноруван  преподавател  в  магистърска
програма “Дигитални изкуства”в НХА.

За  съжаление  в  хабилитационния  труд  не  е  направено



необходимото  разграничаване  на  творческите  изяви  и  научните
публикации преди и след получаването на научна степен. / Напр.
статията  „EФЕКТИ НА НУЛЕВАТА ГРАВИТАЦИЯ“от 2009 г., включена в
настоящия  хабилитационен труд, се съдържа в библиографията
към докторската дисертация./ 

Включването на монографията “Ре-композиция. Автор, медия
и  произведение  в  епохата  на  дигиталното  възпроизводство”,
издадена през  2012 г. и резултат от докторската дисертация, към
материалите за хабилитация е некоректно и също противоречи с
условията и реда на Правилника на НХА/ чл.50, ал.1, т.3/.

В материалите по хабилитационния труд няма представени
достатъчно  убедителни  данни  за  реализации  в  областта  на
интерактивния пърформанс и той, като че ли, остава извън фокуса
на внимание.

Заключение:
След обстойното преглеждане на материалите,  представени за
конкурса от двамата кандидати, считам, че хабилитационният труд
на гл. ас. д-р Венелин Шурелов е този, който напълно отговаря на
изискванията  на  настоящия  конкурс  за  доцент. Убедено
подкрепям неговата кандидатура и предлагам присъждането на
академична  длъжност  “доцент”  по  „История  и  теория  на
дигиталните  изкуства,  видеоарт,  видеомонтаж,  интерактивен
пърформанс и инсталация“ на гл. ас. д-р Венелин Шурелов. 

25 април, 2016 г. доц. Весела Статкова


