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С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

Във връзка с хабилитационен труд на преп.д-р Валентин 

Димитров Господинов – НХА 

 

от проф. Христо Кирилов Харалампиев – преподавател в катедра 

„Рисуване и моделиране” към Архитектурния факултет на УАСГ 

 

  На обявения от НХА конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент” по професионално 

направление: 8.2 „Скулптура” и „Композиция” за нуждите на 

катедра Скулптура при НХА – ДВ бр. 43/07.06.2016 г. се е явил 

единствен кандидат – д-р Валентин Господинов. 

  Валентин Господинов е роден 24.06.1961. 

Завършил  НХА, специалност „Скулптура” през 1992 г. в класа на 

проф. Любомир Прахов. От 1995 г. е хоноруван преподавател в 

НХА, катедра „Скулптура”. 2008 г. е редовен преподавател в 

същата катедра. 2013 г. е изпълнителен директор на 

Художествената галерия „Владимир Димитров –Майстора” гр. 

Кюстендил. Член на СБХ. 2015 г. получава научната и 

образователна степен „доктор по Изкустознание и изобразителни 

изкуства” след защита на дисертационен труд на тема:” 

Прозрачни и полупрозрачни елементи в скулптурата на ХХ век.” 

  Организирал е няколко самостоятелни изложби в 

галериите: „Сезони”, „Стълбата”, „Студио спектър” и др. 

Участник със самостоятелна експозиция в рамките на Есенен 

салон на изкуствата, Пловдив 1997 г. Участник в редица 

национални и регионални изложби у нас, както и представителни 

за българското изобразително изкуство колекции в чужбина. 

  Валентин Господинов има определен афинитет към 

симпозиумната форма на изява /Илинденци, Лятна академия, 

Ахтопол, симпозиуми в Италия и Испания/. Реализирал паметни 

знаци и паркова скулптура. Носител на редица национални, 

регионални и международни награди. Негови творби са 
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притежание на НХГ, галерии и частни колекции в страната и 

Швейцария, Испания, Япония, Канада, САЩ, колекция „Юго 

Вутен” – Белгия и др. 

  Представеният хабилитационен труд по настоящия 

конкурс е на тема: „Прозрачност и плътност – компоненти от 

видимата реалност. Физичните процеси, трансформирани в 

скулптурна проблематика”. Състои се от: Кратко теоретично 

въведение, девет броя авторски скулптурни творби и подкрепящи 

тезата фотоси. 

  Очевидната връзка на хабилитационния труд със 

защитената дисертация, показва трайния и задълбочен интерес на 

автора, към декларираната тема и нейната пластическа 

дефиниция. Без съмнение, представените творби от колекцията, 

очертават актуалния за Валентин Господинов кръг от пластични 

проблеми, свързани предимно с морфологията и възможността за 

изграждане на пространствени структури от плътни и 

трансперантни елементи. Използваните материали, овладяния 

технологичен процес и конструктивни решения, са в полза на 

пластичната идея за всяко конкретно произведение. Това, че 

авторът сам реализира в материал творбите си, е гаранция за 

автентичност и искреност в изграждането на художествения 

образ. Използваният мащаб поставя скулптурите в кавалетния 

сегмент, но в някаква степен, те могат да бъдат разглеждани и 

като основа за бъдещи разработки, свързани с евентуално 

конкретно екстериорно пространство. В този смисъл, се доказва и 

виталността на предложения морфологичен и конструктивен 

принцип. 

  В сравнително краткия теоретичен увод, Валентин 

Господинов, обръща особено внимание на ролята на светлината 

като формообразуващ елемент на представените скулптури в 

хабилитационния труд. Това е естествено, предвид използваните 

различни по отношение ориентация към нея пластични елементи. 

В една позната и не-малко експлоатирана среда, авторът успява 

да намери собствената си ниша, успешно защитавайки личните 

си пластически тези. 

  Допълнителните фотоси, от една страна доизграждат 

идейната проблематика и от друга, подчертават широките 
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възможности на предложения структурен подход в изграждането 

на скулптурното произведение.  

  Що се отнася до педагогическите качества на 

кандидата, съдейки по автобиографичните данни и кариерно 

развитие в катедрата, смятам, че в негово лице студентите ще 

намерят преподавател с широки практически и теоретични 

познания, способен да акумулира необходимия интерес в полза 

на тяхното бъдещо развитие. 

  Въз основа на всичко това, може да бъде направено 

заключение, че кандидатът по обявения конкурс покрива 

необходимите изисквания на Закона за заемане на академичната 

длъжност „доцент”. 

  На заседанието на Научното жури, ще гласувам с „да”. 

 

 

 

 

 

 

       Проф. Христо Харалампиев 

 

 

 

30.ХІ.2016 г. 

София 

 


