
   НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 

 

СТАНОВИЩЕ  

 

От професор Емил Мирчев, катедра „Скулптура“, НХА 

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент, 

по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, обявен в  

ДВ бр. 43/07.06.2016 г.,  с кандидат преподавател д-р Валентин 

Димитров Господинов 

 

 

Уважаеми колеги, 

От представеният хабилитационен труд на д-р Валентин Господинов, 

който съдържа в себе си автореферат и снимков материал на творби, които 

ще бъдат представени като самостоятелна изложба преди избора му за 

конкурс за доцент. 

Специфичният авторски подбор на работите му през последните 

години на неговото творчество показват най-добре посоката на неговите 

възгледи в различни пластични търсения, заявени и представени пред нас. 

Преди да навляза в подробен анализ на тези творби искам да започна моя 

увод от по-ранното му творчество, веднага преди завършването му на 

Художествена академия. При срешите със студенти от неговия випуск, 

забелязах, че В. Господинов има особен афинитет в студентските си работи 

към голото човешко тяло. Там забелязах фигурите му в естествен размер, 

изпълнени и впечатляващи със силни изобразителни възможности. 

Първите години след завършването му бях впечатлен от една творба 

изпълнена в дърво изобразявяща „Ябълково дърво“, в която видях сръчност 

на изпълнение, близка до натуроподобие. Същата творба не носеше 

инвенции от творчеството на Майстора, където В. Господинов е творил в 



Кюстендил, честно и искрено отношение към натурата. Тези изначални 

творби, едва ли фигурират в хабилитационния труд, но аз започвам с тях 

защото те носят силата и искреността на току-що завършил Художествена 

академия пластик. За мен специално носенето в себе си на изобразителни 

способности не е случайно, а напротив логично, след завършване на 

специалност скулптура в Художествена академия.  

В продължилото през годините творчество на В. Господинов се 

забелязва от рано откъсване от фигуратива и портрета и подчертано търсене 

на нови творчески експерименти в областта на абстрактно – декоративната 

и пластична скулптура. В тези търсения В. Господинов намира и открива 

чрез своя пластичен възглед и темата на докторската си дисертация, а 

именно „Прозрачни и полупрозрачни елементи в скулптурата на 20 век“, 

която защити успешно през 2015 г. Разбира се, в неговата дисертация беше 

най-подробно анализирана темата, част от която беше подкрепена със 

самостоятелна изложба, в която той демонстрира подобни търсения на 

скулптурни композиции, съчетани от прозрачни и полупрозрачни елементи. 

Защитата премина успешно, като се отчете, че неговата дисертация ще бъде 

полезна за обучението по скулптура в НХА.  

В последните творби, представени в хабилитационния труд на В. 

Господинов се вижда вътрешната му потребност, формата да не бъде 

плътна, тежка и масивна,  наподобяваща класическото общоприето мислене.  

Видно е от личния самоанализ на автора и от представените творби, че 

автора търси път в полето на абстрактно-декоративната скулптура.  

Вместо плътна класическа форма автора предпочита плътни равнини, 

смесвайки ги с леки прозрачни материи, които дават различни стойности на 

плътната форма. Прозрачните елементи, повечето от които цветни, 

обогатяват визуално цялото изобразително пространство. Разчитането на 

светлината, като основен акцент върху пластичните форми, нейното 

отражение върху плътните полупрозрачни и най-вече цветно прозрачни 



елементи на скулптурите, придават странно и оригинално звучене на 

пластиките, изискващо преди всичко интериорно експониране. В същото 

време може да се отбежи, че Валентин Господинов прилага същият цветови 

акцент върху реализирани ектериорни пластики, а именно „Луна през 

Дърветата“  във Вутен парк и пластика от частна колекция в Белгия. Това 

означава, че авторът реализира, както работи в по-малък интериорен 

изложбен вариант, така и в монументално-екстериорен мащаб. Особено 

силно въздействие има според мен „Луна в Дървета – парк Вутен. Имайки 

лична представа от самото въздействие на място аз се убедих, че пътя от 

експеримента до мащабното изпълнение си е струвало анализа и търсенията. 

Творбата „Луна в дърветата“ преставлява една монументална  пластика в 

дърво силно стилизирана в короната, на което дърво са вградени 

полупрозрачни и прозрачни материали, които гледайки ги като обикновен 

зрител инвенцията е за лунно присъствие. Работата е изключително 

впечатляваща, както със своите размери, така и с творческият анализа на 

автора преди да стигне до този резултат. И ако с увода си бях споменал за 

една от първите му работи „ Ябълково дърво“, то минавайки по целия този 

път през творчество на В. Господинов стигам до заключението, че „Луна в 

дърветата“, като едно заключение на пластичните търсения на В. 

Господинов, който тепърва успешно ще защитава бъдещите си творчески 

проекти.  

Повече от девет години В. Господинов е хоноруван преподавател и седем 

години е редовен преподавател по „Изпълнение в материал по скулптура“, 

а сега „Скулптура в материал“. Особени заслуги има като инициатор в 

симпозиума по скулптура, който редовно се реализира в с. Шишковци. След 

симпозиумът се организира чудесна изложба от работи на участници в 

симпозиума в галерийните пространства на галерия „Владимир Димитров - 

Майстора“. Участник е в редица международни симпозиуми по скулптура в  

страната и чужбина, като сред тях са участие в симпозиума „Илинденци“, 



Международен симпозиум в гр. Ахтопол, симпозиум в столичния парк 

„Заимов“, симпозиуми в Испания и Италия.  Работи интензивно със 

студенти. Редовно участва с предложения и идеи в заседанията на катедра 

Скулптура. 

Има иновативно отношение към учебно-преподавателския процес, като 

редовен преподавател в дисциплината „Скулптура в материал“.  

 

Като дългогодишен колега, имам преки наблюдения върху цялостната 

професионална дейност на д-р Валентин Господинов. Оценката ми за него е 

положителна, мога да потвърдя, че той е доказан и утвърден преподавател и 

скулптор. Считам, че неговата научна и преподавателска подготовка са на 

нужното професионално ниво.  

Това ми дава основание да предложа д-р Валентин Господинов да 

заеме академичната длъжност „доцент“ в професионалното направление 

8.2 Изобразително изкуство.  

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2016 г.       Проф. Емил Мирчев 

НХА  

 


