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Представените, текстови материал скулптури и фотографии имат 

взаимно покритие, дават ясна представа за творческите и пластични 

изследвания, задълбоченост и качества на колегата Валентин 

Господинов. Стегнатата и достатъчно задълбочена форма на 

представяне на проблемите в скулптурата, поетичността, творческото 

пластично трансформиране на заобикалящия ни свят – светлини, сенки, 

прозрачност, плътност, състоянията, материалите които използва да 

изрази тези си мисли, внушения и вълнения. 

Валентин Господинов достатъчно ясно и точно представя в 

теоретичната част на хабилитационния труд целите и пластичните си 

търсения. Ще си позволя да цитирам извадки от неговия 

хабилитационен труд. 



1. Творбите в представената колекция са следствие от изследването 

и експериментирането на посока, в която почувствах авторска 

свобода, пълнота и поле за личен почерк. 

2. Пречупени през огромната база от информация на съвремието ни, 

изследванията ми намериха своето потвърждение в избраната 

тема на докторския ми труд: „Прозрачни и полупрозрачни 

елементи в скулптурата на ХХ век”. 

3. В продължение на години изучаване на заобикалящия ни свят, 

природата и наблюдаване на физичните процеси и възприятията 

ни към тях се опитах да създам собствен изразен език, подходящ 

за избрания от мене жанр в скулптурата. 

4. Но внушенията в областта на пластичните изкуства, 

архитектурата и медиите, ползващи пространство, среда и форма, 

имат по-специфични цели и използват изразни средства. 

5. Конкретно за моя избор от решаващо значение се оказа 

вътрешната ми потребност и усещане, а именно – скулптурната 

форма да не бъде плътна, тежка и масивна, както е класическо 

приетото мислене. 

6. Резултат от всичките тези процеси бяха моите творчески усилия 

за разбирането 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.  



7. Симбиозата между плътни и транспарантни елементи. Играта на 

полярност на блокираща плътна равнина с прозирни мрежести 

материи.  

Убеден съм, че обсъждаме успешен творец и преподавател и 

това ми дава основание да предложа на научното жури да присъди 

академичната длъжност „доцент” по „Скулптура” и „Композиция” за 

нуждите на катедра „Скулптура” на Валентин Димитров Господинов. 

 

 

29.11.2016г.                                                          проф. Ангел Станев 


