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РЕЗЮМЕ 

 

на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент” по специалност 8.2. Изобразително изкуство, 

„Скулптура“ за нуждите на катедра „Керамика“, Национална Художествена Академия, 

гр. София 

 

 Хабилитационният труд „Скулптура“ на гл. ас. д-р Момчил Мирчев, разкрива 

художествено-пластичните методи в сферата на скулптурата и по този начин 

ефективно допринася за обучението по изобразително изкуство. Разкриват се 

теоретико-методичните особености и принципи на изобразителния процес по 

скулптура, като към тези постановки се прилага достатъчно обоснована творческа 

част.  

В монографията, могат да бъдат обобщени две основни насоки:  

творческа / хабилитационна и преподавателска дейност. 

Творческите си идеи авторът Момчил Мирчев превъплъщава в трайни 

знакови монументални композиции и успешно овладява скулптурна форма, като 

използва богатство от техники и материали. По този начин, той достига силна 

изразителност и свобода на творческата изява, постига високи скулптурни резултати в 

съвременната пластика в керамика, дърво и бронз. Търси и намира нови теми в 

абстрактно-асоциативната линия, като по този начин открива различни простори за 

лична изява, подчинена на творческите му възгледи. 

През последните години, темите и композициите в творчеството на гл. ас. д-р 

Момчил Мирчев, се оформят в отделни цикли. Творбите участват в самостоятелни, 

общи и колективни изложби в България и чужбина.  

В хабилитационният труд на Момчил Мирчев са представени пет цикъла 

скулптурно творчество от 2012 до 2018 г. 

Цикъл Монументална скулптура Работата в дърво е едно взаимно проникване на 

природни и скулптурни силуети, изграждащи богата пластика от плътни форми, 

пространства, светлина и сянка. Монументалните скулптурни композиции в материал 

дърво се открояват с ярък силует и обобщени изчистени форми. Авторът владее 

пресъздаването на монументалните форми и обеми, гледайки ги от дистанция, 
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характеризиращи овладяването на пространството. Творбите му се отличават със 

знаковост, мащабност и въображение. Авторът представя последните реализирани от 

него скулптури в дърво като участник в най-актуалните за България скулптурни 

симпозиуми. 

 Бюст-паметник В портретите си авторът търси образа, като разкрива 

цялостното пластично решение за облика и духа на портретувания. Той постига дълбок 

психологизъм в предаване на характерните черти и търсене на прилика в израза и 

цялостното силно монументално въздействие и пластичност на формата. 

 Цикъл Скулптури от дърво Материалът дърво, осигурява нови и богати 

възможности в изграждането на сложни композиции, в които движението, обемите и 

тяхното многообразие, създават усещане за нови възможности и акценти при 

изграждане на формата за реализирането й. С непрекъснатото търсене и намиране на 

теми за творческо интерпретиране, се осъществява един задълбочен творчески процес. 

Релефни обеми и дълбоки пластични вертикални пробиви се отличават и вписват в 

общата композиция с раздвижена светлосенъчна структура в едни от последните 

скулптури на автора. Тук той търси изчистването на формата от ненужни детайли в 

силуетно-обемния пластичен изказ. Архитектурно-скулптурният синтез, както и 

интериорното ситуиране на творбите в дърво, показват експресивност и геометричен 

виталитет при тяхното изпълнение. 

 Цикъл „Структури“, скулптури от керамичен материал Керамиката е 

изключително директен и стойностен за пресъздаване материал, излъчващ 

непосредственост. Творецът предава и усеща нейната топлота и естествено излъчване 

на формата. Творчеството му се отличава с многообразие на идеите, с които ярко 

демонстрира пластичното си чувство.  

 Творбите на Момчил Мирчев се отличават с абстрактно-асоциативен характер и 

са отнесени към времето и проблематиката на XXI век. Те привличат зрителят с 

нестандартните и философски разсъждения, превъплътени през призмата на 

естетическите и художествените му възгледи. 

 Във всички творби от цикъла той определя границите и овладяването на 

триизмерното пространство и ритъма на пластично-обемните форми. Вътрешното 

послание на тези триизмерни структури, залага философското начало на генетиката, 

вечността и формата в изкуството. 
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 Цикъл Малка пластика Характерното за този цикъл е търсене на движение, 

експресия на силует и форма в керамика и бронз. Темите са разнообразни и показват 

позицията на Момчил Мирчев към съвременните тенденции в скулптурата. Творбите 

му притежават ясна пластична идея, при която тя се съчетава с въздействието на 

формата, по този начин образът достига до силна психологическа многоплановост. 

Интерпретирането на фигуралните композиции има различна трактовка, те имат 

архитектоничен строеж на тялото и собствено обемно-пластично израстване. Яснота и 

стабилност на скулптурната форма, искреност и дълбочина при предаване на натурата 

и психологизъм, към всичко това автора се стреми в творчеството си. 

С избора на тези теми, определено Момчил Мирчев променя и усъвършенства 

скулптурния си език. Рисунката се превръща в скулптурна триизмерност в творбите му, 

така започва да създава абстрактни динамични композиции.  

 

Преподавателска дейност и методи на обучението по изобразително 

изкуство и скулптура във висшите учебни институции. 

 Като обобщава различните подходи, въведени от художествените концепции в 

изобразителното изкуство и скулптурата, върху основата на анализа, преподавателят 

допринася и създава ново виждане за художествено-образователния процес. Ето защо, 

творческия процес на преподавателят се разглежда като личностно качество, 

обусловено от интегритета на методическата работа и непрекъсващия интерес за 

иновативност. 

В катедра „Керамика“ обучението по скулптура като дисциплина е един от 

необходимите моменти с фундаментално обучение и база за студентите. Друг важен 

аспект е откриването и насърчаването на индивидуалното начало у студента. В XXI век 

информационният поток, новите визуални технологии и навлизането на 3D 

принтирането достигат бързо до студентите, с което се разширяват кръгозора и полето 

на знание в съвременното изобразително изкуство. Тук е важно мястото на водещият 

преподавател с неговите насоки, индивидуален пример в работата и лични творчески 

изяви. Студентите се запознават с пластично-обемните и композиционни принципи при 

изграждане на скулптурното произведение. 

Методите на обучение по скулптура, зависят от вида и съдържанието на всеки 

етап от творческото развитие на студентите. Обуславят се от вида и характера на 

формираните знания, умения, навици и др. За обучението по скулптура е характерно, че 
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освен използването на традиционни и утвърдени, се прилагат и иновативни 

специфични методи и похвати, които до голяма степен спомагат за пълноценното 

реализиране на образователните цели и задачи. В хабилитационния труд, авторът 

акцентира върху: 

– Методи за преподаване по скулптура 

– Иновации и видове иновации в обучение по скулптура 

– Нови аспекти в преподаването – интерактивно обучение по скулптура 

– Ролята на преподавателя в учебния процес по скулптура 

– Създаване на студентско портфолио 

    В хабилитационният труд са разгледани иновациите и иновационните методи, 

които са акценти с водещо значение за художественото образование и образователната 

система във висшите училища по изобразително изкуство. Създават се условия за 

високо качество на образованието, което е най-важният елемент в дейността на 

съвременната образователна система в тази област. 

    Иновационните методи, създават възможност за адаптирането на студентите 

към новите променящи се художествено-творчески методи за обучаване по скулптура. 

Чрез тези методи всеки студент избира свой специфичен модел на творческа работа. 

По този начин се изгражда интерес на студентите към скулптурата, като с това не се 

налага определен задължителен подход. 

           Основен момент в процеса на усвояване на материала и уменията за изграждане 

на студентите като творчески личности, са основните принципи на скулптурата, както и 

нейните изразни средства. 

 Друг съществен актив на монографията, е че тя разкрива теоретико-методични 

особености на изобразителния процес по скулптура и прилагането към тези 

постановки на достатъчно обоснована изследователска част. Тя е посветена на 

иновациите и интерактивното обучение по скулптура – нови аспекти в преподаването и 

ролята на преподавателя в учебния процес. 

 При използването на интерактивните методи се прилагат взаимодействието, 

обратната връзка, ангажираността на участниците – студенти и преподаватели, и 

търсене на общи решения. 

 Монографията разкрива и възможности за практически действия в сферата на 

образованието, благодарение на които обучението по скулптура получава нов стимул. 

 Методологията, както и отделните методики, на които са посветени отделни 

глави от хабилитационния труд, създават възможност за адаптирането на методиките 
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към специфичните особености на студентите, обучавани по съответните програми.  

 Последователността на използваните методики дава възможност за оформяне 

на цялостен интерес при студентите от съответните специалности, като заедно с това 

се създава определен индивидуален метод на работа с тях. Така всеки студент ще 

може да избере свой специфичен модел на творчески подход. Важен аспект на 

приложните методики е това, че те не съществуват изолирано, а могат да бъдат 

съчетани, както с различни аспекти на обучението, така и с реализирането на 

собствени проекти на студентите. Функционалните възможности на методиките се 

базират върху специфичния метод на тяхното прилагане:  

– развитие на сензитивността на студентите 

– обучение в технически подходи 

– развитие на въображението и висока степен на ориентация в творческия 

процес и избор на самостоятелни решения при творческите задачи 

 

 Иновационните методи в развитието на изобразителните възможности на 

студентите по скулптура, могат да бъдат приложени самостоятелно, така че да бъдат 

използвани като основа за разработване на други пластично-изобразителни методики, 

имащи специфична насоченост. 

 Идентифицирани и анализирани са същностни черти на творческата дейност на 

преподавателя по скулптура, като: 

– отлично познаване на материала по скулптура 

– задълбочено познаване на пластичната анатомия при преподаване на лекции 

         –    стимулиране на творческо мислене у студентите 

         –    умело водене на лекции 

         –    въвеждане на иновации в учебния процес 

         –    прилагане на нова арт методика в учебния процес 

 

Светът на XXI век е голяма отворена система от различни нива на развитие във 

всички направления. Задачата на висшите училища по изобразително изкуство е, да 

подготвят творци, които да изграждат културни ценности в национален и глобален 

мащаб. По този начин, се създават условия за развитие и разкриване основите на 

креативното мислене у студентите. Тогава вече може да се очаква, че иновациите през 

следващите десетилетия в областта на изобразително изкуство ще обновяват 

българското общество, култура и образование. 


