
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. Емил Данаилов Попов, катедра Скулптура, НХА  

за хабилитационния труд на преп., д-р Валентин Димитров Господинов 

относно конкурс за академичната длъжност „доцент” по „Скулптура“ и 

„Композиция“, обявен в ДВ бр.43 от 07 юни 2016 г  

за нуждите на катедра „Скулптура”, НХА 

 

ТЕМА: „Прозрачност и плътност – компоненти от видимата 

реалност. Физични процеси, трансформирани в скулптурна 

проблематика." 

 

Хабилитационният труд е представен от девет авторски работи и 

подкрепен от други, създадени от него в близка творческа проблематика. 

Впечатляващ факт е, че през 2015 год. той защитава докторантура на 

тема „Прозрачни и полупрозрачни елементи в скулптурата на ХХ-я век". 

Този траен и дълбок интерес говори за цялост в артистичните търсения 

и постижения на този скулптор. Факт, който е потвърден категорично 

от работите му. Личната му нагласа, която го насочва към проблема за 

дематериализация на скулптурната форма е източник и мотивация за 

неговите задълбочени изследвания, както в теорията, така и в 

творческите му реализации. Той е от малцината автори, които 

добросъвестно и компетентно участват в процеса на създаване на 

произведението от проектна фаза до крайния резултат. 

Хабилитационният труд е солидно аргументиран от класически 

литературни източници, като манифеста на конструктивистите, 

модулора на Корбюзие, произведенията на Паул Клее, проучване на физични 

явления отнасящи се до него. 

Симбиозата между плътни и прозрачни елементи в пространството 

е в основата на творческия му процес. Вариациите между тях във всяка от 

деветте работи внушават богати естетически усещания, постигнати 



чрез видимото, чрез разнообразните наслагвания и движения на 

компонентите. В някои те са подчинени на гравитацията, а в други я 

преодоляват, като в „Струнна пиеса". Принципът „Прозрачна форма" 

позволява да бъде използвана светлината, като активен участник в 

живота на произведението. Мисля, че е видно скулптурите от 

хабилитационния труд на В. Господинов да бъдат възприемани и като 

проекти за пространство в големи мащаби за градска или природна среда, 

което е безспорно тяхно качество. Подкрепящите работи много успешно 

допълват представата, както за творческия диапазон, така и конкретно 

тази за темата на хабилитационния труд чрез по-други форми. 

Цветността в тези по-ранни работи играе много важна роля. Някои 

от тях имат изключителния шанс да са реализирани в голям мащаб в 

международни колекции, като тази на Ю. Вутен в Белгия. За мен върхови 

постижения от този период са „Последващо прераждане" к. Ю. Вутен, 

„Пеперуда", „Сезони" собственост на частни колекции в Белгия. Лекотата 

и разнообразието, с които скулпторът разработва проблемите и борави 

с най-различни материали, говорят за солиден професионализъм. За него се 

потвърждава и от богатата на факти творческа биография. 

Ще спомена най-важните от тях: 7 самостоятелни изложби за 

периода 1993 - 2009 г. в София, Кюстендил, Пловдив, Белгия. Многобройни 

участия в представителни изложби в: Австрия, Белгия, Германия, Италия, 

Франция, Швейцария, Япония, САЩ. Участия в национални изложби и 

конкурси. Международни скулптурни симпозиуми в: България /Илинденци/, 

Испания, Сардиния, Пазарджик, Ахтопол, парк „Заимов". В тях В. Господинов 

показва забележителното си боравене с камък. Изтъквам работите в 

Илинденци, парка „Заимов", Сардиния и Испания. 



Удостояван е и с авторитетни награди: Първа от Международен 

скулптурен симпозиум в Сардиния, Награда на името на Майстора за 2007 

г., Награда за скулптура от национална изложба "Приятели на морето" 

Бургас 2016 год., зонална изложба „Струма" 2015 год. 

В. Господинов има забележителни постижения в моделирането по 

натура. Доказателство за това са реализираните портрети и фигурални 

композиции в чужбина и у нас. 

Тази богата творческа биография е подкрепена и от неговата 

преподавателска работа, като хоноруван преподавател /1994 - 2003 г . /  и 

от 2007 г. досега, като редовен преподавател в к. Скулптура. В. Господинов 

извърши и мащабна работа, като директор на галерията в Кюстендил 

/2013 - 2016 г /  с изложби на класици, съвременни художници и студентски 

проекти. 

Гледам фактологично хабилитационния труд на В. Господинов, както 

и цялостното му творчество. Той е един от най-активните скулптори от 

неговото поколение. 

Накратко: Дългогодишна педагогическа практика, умение да формира 

творческа територия с реални постижения и приносно значение в 

културния живот, които са обект на сегашния му хабилитационен труд, 

професионална опитност в различни материали за екстериор и интериор, 

демострирана в ярки произведения. 

Категорично считам, че той защитава много убедително 

кандидатурата си за доцент в конкурса. Затова предлагам на уважаваното 

жури да присъди на В. Господинов академичната длъжност „доцент“ по 

„Скулптура“ и „Композиция". 

 

13.12.2016 г.     проф. Емил Попов  


