
 
    С Т А Н О В И Щ Е 
 

  за избор по конкурс за професор 
     

                 на доц. д-р Боян Господинов Добрев 
 

Доцент Боян Господинов Добрев е утвърден художник и преподавател с богата 

творческа биография. Творческите му изяви, научни публикации и други форми на 

художествена и научна дейност включват: 11 самостоятелни изложби на живопис и 

инсталации; 15 стенописни реализации; 21 мултимедии и множество реализации в 

областта на графичния дизайн. На обявения конкурса за избор на професор в 

Националната художествена академия доц. Боян Добрев участва със следните трудове в 

периода от избора му за доцент през 2005 г. до сега: монографията „Принципи на 

визуалната композиция” 2013, публикацията „Реализмът и неговите равнища” в сб. с 

теоретични доклади от Научна конференция в НХА, С., 2010, инсталациите „Тестът на 

Роршарх” 2008 и „История” 2006, мултимедията „Национален музей за българско 

изобразително изкуство” DVD, 2011 г. и интернет сайта „Виртуална България”, 

стартирал през 2009 и в процес на надграждане.  

Още от самото начало следва да се отбележи, че тематиката, по която са 

научните публикации на доц. Боян Добрев е особено актуална и значима, а повечето от 

художествените му реализации са впечатляващи както в идейно-художествено 

отношение, така и с качеството на изпълнението им.  

Книгата „Принципи на визуалната композиция” 2013 е богато илюстриран труд 

от 121 с., предназначен за учебно пособие на студентите към дисциплината „Принципи 

на визуалната композиция” в специалността „Стенопис”, но по същество това е 

монографичен труд, далеч надхвърлящ задачите на студентското обучение. Темата на 

труда е същността и етапите при проектирането, както и обзор на принципите на 

композицията от зараждането на изкуството до наши дни. Книгата е развитие на 

централната тема от областта на семиотиката на образа за визуалния език от 

дигиталното издание на автора „Граматика на образа” и основано на неговата 

докторска дисертация „Фактори, обуславящи визуалните критерии и принципите на 

визуалния език” (които не подлежат на реценциране за участие в този конкурс). Принос 

на труда е изложението за мисленето чрез образи и за визуалното осъзнаване на 

заобикалящия ни свят като процес, „който никакво ново техническо средство не може 

 1



да направи автоматично”. Според автора визуалното осъзнаване е не по-малко значимо 

от научните открития и с това ролята на художника е основна за осмислянето на 

заобикалящия ни свят и мястото ни в него. Проблемите на визуалната композиция са 

систематично изложени и съобразени с най-новите постижения в изследваната област. 

Особено постижение на автора в изключително сполучливо илюстрирания 

историческия обзор на композиционните структури е осмислянето им чрез тяхната 

обусловеност от променящата се функция на изображенията от древността до днес. 

Темата за принципите на визуалното осъзнаване като процес е намерила израз и 

в творбата на Боян Добрев „Тестът на Роршарх” – инсталация в зала „Параклисът” на 

НХ Галерия от 2008 г. В нея реалността е разгледана като динамичен процес и в 

нейната обусловеност от културата на този, който чете образа, а не като естествена и 

самодефинирана за вечността непроменлива даденост, както повечето от нас са 

свикнали да я приемат. Инсталацията е реализирана в 17 пана, базирани на образите от 

теста на Роршарх, дигитално допълнени, осъразмерени и подредени в строга 

последователност, съобразена с пространството на помещението и с възможност за 

участие на зрителите. Инсталацията е предеставена не само с отделни фотоси, но и чрез 

интерактивна разходка от три взаимосвързани виртуални панорами. 

Инсталацията „История” в къщата на СБХ в Пловдив от 1996 г. е посветена на 

мистиката при нашите контакти с „миналото” и мястото на „миналото” в нашето 

настояще. Тя е израз на творческо преосмисляне от страна на автора на българската 

културна идентичност.  

Интерактивната мултимедия „Национален музей за българско изобразително 

изкуство” DVD, 2011 г. е мащабно произведение с амбизиозен замисъл и с внушителни 

ефекти. Това е мултимедия от принципно нов тип, съвместяваща медиите по нов начин, 

непознат до този момент.  

Интернет сайтът „Виртуална България”, стартирал през 2009 г. и в процес на 

надграждане е замислен като предимно образователен, но далеч надхвърля 

първоначално поставените цели. Той съдържа 350 виртуални панорами. Виртуалните 

разходки са реализирани като мултимедийна структура, съчетаваша видео, образи, 

карти, документи, музика и текст в едно комплексно, неделимо и допълвашо се цяло. 

Проектът в развитие ще съдържа обособени раздели като: история, география, фолклор, 

изкуство... , предназначени за ползване от музеи и библиотечни фондове, предоставящи 
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на потребителя максимално пълна картина. Преводът и на други езици разширява 

многократно възможностите за неговото ползване.  

Художествените и научните приноси на доц. д-р Боян Добрев по така очертаната 

тематика са значителни и заслужават най-висока оценака. Постиженията на автора им 

не се ограничават до отлично изпълнените демонстрации, обяснения и систематизация 

на проблемите на възприятието на образа и на визуалната композиция. Акцентът върху 

тяхното осъзнаване и разбиращо осмисляне разширява кръга на приносите му до 

архитектониката-дизайн и композицията на образния знак, както и до знаковата 

интерпретация в обединеняващата различни дисциплини област на семиотиката на 

образа.  

 

Друг сериозен критерий за оценка на професионалните качества на кандидата в 

конкурса за професор Боян Добрев са неговите лекционните курсове: „Принципи на 

визуалната композиция”, „Стиловете на ХХ век”, „Стенописна компизиция”, 

„Стенописни техники” към катедра „Стенопис” и курсовете по „Интерактивна 

мултимедия”, които са оригинално разработени и провеждани с успех. От особена 

важност, като доказателство за успешна преподавателска работа, са и постиженията на 

негови студенти, чиито творби той използва за илюстрации в качеството им на 

образцови курсови работи.  

 

Вьз основа на всичко това предлагам на уважаемата научна колегия да бъде 

дадена заслужено висока оценка на цялостната художествена, научна и 

преподавателска дейност на доц. д-р Боян Господинов Добрев и с пълно убеждение 

гласувам той да бъде избран за придобиване на научното звание „професор”.  

 

 

Юни, 2013 г.,      

гр. София       /Проф. Иван Касабов, дфн/ 

 
 


