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В конкурса за доцент по „Скулптура” и „Композиция” има един кандидат – 
д-р Валентин Димитров Господинов, редовен преподавател в 
Националната художествена академия. 
Конкурсната документация, коректно представена е в изискуемия обем и 
съдържание. Като свой хабилитационен труд  д-р Валентин Господинов 
представя текст и цикъл от скулптурни творби по проблеми, които  активно 
ангажират артистичната му енергия и творчески изследвания в последните 
години . Темата на хабилитационния труд „Прозрачност и плътност – 
компоненти от видимата реалност. Физичните процеси, трансформирани в 
скулптурна проблематика” и до сега е актуална в скулптурата на Валентин 
Господинов. Близки до тази тема бяха и проблемите за прозрачните и 
полупрозрачни елементи в скулптурата на ХХ век, разглеждани в 
докторската му дисертация, успешно защитена през миналата година.  
Неговите търсения в областта на използването на нови, нетипични до сега 
за скулптурата материали, техники, технологии и процеси са изцяло 
искрени, личностно и емоционално мотивирани. Това е причината те да не 
остават само в полето на теорията и добрите намерения, а да стоят в 
основата на едни съвременни, изживени и оригинални авторски 
произведения. Сега Валентин Господинов представя девет творби 
показващи интереса, широко отворените му очи към природата, към 
тайните на живота и света около нас. В тези скулптури той организира, 
трансформира, материализира нематериалните звук и светлина,  
превръщайки ги в нещо повече от физични явления . В тях светлината и 
звука са център на емоционалните послания и важно изразно средство. 
Освен, че са направени със съвременни индустриални материали: 
калибрована стомана, метални профили, метални мрежи, прозрачни или 
цветни плексигласи те са конструирани със съвременни методи и 
скрепителни елементи, които са важна част от пластичната им визия.  
Впечатляващо е, че тези технически, съвременни структури, не въздействат 
стерилно, дизайнерски, както се очаква а излъчват топли, човешки, 
поетични послания. И това не се дължи само на заглавията им: „Есенно 
слънце”,  „Утринни лъчи”, „Струнна пиеса ”,  „Светлина и време”,  „Море и 



музика”, а защото са създадени от професионално подготвен, 
чувствителен, искрен и свободен художник. Струва ми се, че и затова 
увеличени, инсталирани в публична среда, за което са подходящи, биха 
били не само интересен, съвременен като форма пластичен елемент, но 
най – вече емоционален акцент в загубилите човешкия си облик 
урбанизирани градски пространства.  Независимо от интереса си към 
нетрадиционните техники, технологии и материали в скулптурата, длъжен 
съм отново да кажа, че Валентин Господинов е един от скулпторите, които 
превъзходно владеят класическите техники на работата с камък, дърво, 
метал, използва ги рационално и отново създава авторски, разпознаваеми 
и запомнящи се творби. Ако си припомним дори само сложно 
балансираните мащабни каменни пластики от Илинденци и парк Оборище 
в София, прецизните му мраморни фигурални етюди, разкриващи 
впечатляващ професионализъм в работата с материала и боравенето с 
натурата, участието и наградата му от международния симпозиуми в 
гранит Буддузо - Сардиния, Италия ще почувстваме какви широки 
територии владее изкуството на скулптора.  
Валентин Господинов е утвърден автор, с много опит, с мащабни 
отговорни реализации и свое място в съвременната българска скулптура. 
Негови творби са изложени в авторитетни национални, частни колекции и 
скулптурни паркове в България и по света. Освен  това той е и активна 
обществена личност с важни отговорности. По настоящем е и директор на 
ХГ „Владимир Димитров – Майстора” в Кюстендил. Тази негова 
комплексност като личност и творец, свободата и широта на пластичните 
му възгледи, съвременния пластичен език и професионализма ще бъдат 
изключително ценни и полезни в работата му като хабилитиран 
преподавател в НХА. В този смисъл ще припомня наскоро организирания 
пленер за студенти от НХА в село Шишковци, приключил с представителна 
изложба в залите на ХГ „Владимир Димитров – Майстора” в Кюстендил.   
Позволявам си след всичко, което казах до тук да дам висока оценка на 
хабилитационния труд д-р Валентин Господинов, на качествата на 
представените творби, на цялостната му творческа и преподавателска 
работа. Смятам, че както сега, така и в бъдеще той ще бъде още по-
полезен за дейността и развитието на катедра „Скулптура” като 
хабилитиран преподавател.  
Убедено предлагам д-р Валентин Господинов да бъде избран за доцент 
по скулптура и композиция. 
 
 
13. 11. 2016                                                                         Проф. Стефан Лютаков 


