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 Р Е Ц Е Н З И Я 
 

от  

проф. д. изк. Петер Кънчев Цанев 

преподавател  

в  

 Национална художествена академия, София 

на 

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” 

8.2.Изобразително изкуство  

за нуждите на катедра „Рисуване“  

Национална художествена академия, София 

гл. ас. д-р Атанас Александров Атанасов 

 

 

 

І. Данни за кандидата: 

 

Гл. ас. д-р Атанас Александров Атанасов 

Образование: 

2018 - Защитава докторска степен в НХА с дисертация на тема „Проучване, 

адаптация и реализация чрез средствата на рисунката на карти Таро“. 

1991  – „Магистър” по живопис в Националната художествена академия, в ателието 

на проф. Светлин Русев 

1983 - ССХУ за ИИ „Илия Петров”, София 

Заемани академични длъжности: 

2011 - Избран е за редовен асистент в катедра „Рисуване“ в НХА, София. 

2019 - Избран е за главен асистент в катедра „Рисуване“ в НХА, София. 
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ІІ. Данни за представения от кандидата хабилитационен труд: 

 

Хабилитационен труд:  

РИСУНКАТА - ДВЕ РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ 

Хабилитационният труд представлява авторско изследване, в което са 

представени оригинални идеи и творби на Атанас Атанасов, базирани върху 

неговия собствен художествен опит и творчески постижения. 

Авторският текст е разделен на две части. Първата част разглежда рисунката 

като идея, ескиз и проект към реализирането на конкретна стенописна творба. 

Втората част разглежда рисунката като самостоятелно произведение на изкуството 

със своя свободна тематична перспектива.  

ІІІ. Данни за художествено-творческата и научната дейност на 

кандидата: 

 

Приложени са необходимите: ИНДИВИДУАЛНИ НАУКОМЕТРИЧНИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни 

степени и академични длъжности  

Справка за цитиранията с пълно библиографско описание на цитираните и 

цитиращите публикации /респ. на рецензираните и рецензиращите публикаци/ 

Показатели, свързани с учебната дейност. 

Показатели, свързани с научноизследователската дейност: 

Показатели, свързани със създаване на произведения на изкуството. 

 

ІV. Научни приноси 

Ще обобщя научните приноси на материалите, представени от кандидата, 

като ги коментирам групирани в две основни посоки: 

 

1. Творчески проекти, разглеждащи рисунката като подготвително и 

проучвателно средство при реализиране на идеи с конкретно зададени 

параметри.  
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2. Творчески проекти, разглеждащи рисунката като краен творчески 

резултат. 

 

В първата посока Атанас Атанасов представя свои подготвителни рисунки и 

ескизи, които съпътстват подготовката и реализирането на мащабното цялостно 

изписване на католическата църква Дева Мария от Фатима в град Плевен. 

Представените рисунки разкриват многостранния процес съпътстващ 

проектирането на отделните стенописни композиции, разпятия, изображения на 

светци и двустранната олтарна картина, които са създадени в рамките на 6 години. 

Атанас Атанасов представя рисуването като мисловен и творчески процес от най-

първите идейни скици и рисунки, до детайлизирано разработените ескизи и 

завършени стенописи и олтарна картина, демонстрирайки своето изключително 

майсторство и изследователски умения в областта на религиозната образност. Не 

само крайният резултат, но преди всичко дългият път на рисувача, който се опитва 

да реши различни пространствени и композиционни задачи остават като 

оригинално постижение с безспорен принос в изкуството на рисунката.  

 

Втората посока разкрива големия творчески потенциал и креативност на 

Атанас Атанасов като рисуващ художник със свой оригинален и неповторим стил.  

В представените рисунки в тази част на хабилитационния труд се разгръща в 

максимална степен чувството на Атанас Атанасов за форма и пластично 

моделиране, което е подчинено на образи, които използват медиума на рисунката 

за да породят особен магнетичен ефект. Образите сякаш запазват известна степен 

на „непроявеност“, която въздейства върху нашите способности за възприятие и по 

този начин Атанас Атанасов провокира естетическо преживяване, при което 

рисунката остава сякаш недостъпна. Рисунките, представени в тази част на 

хабилитацията, представляват композиции, които зад привидната си строгост и 

изчистена структура, кодират сложни психологически послания. Атанас Атанасов 

постига образност, която сякаш е „задържана“ от някакъв изключително прецизен 

илюзорен механизъм, който в същото време ни приканва да надникнем зад 

големите „тайни на рисунката“, скрити зад емоционалната същност на един 

невидим перцептивен воал. 
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V. Оценка на представените по конкурса материали: 

 

Представените по конкурса материали напълно отговарят на изискванията на 

ЗРАСРБ. 

Творческата биография на Атанас Атанасов съдържа голям брой участия в 

престижни национални и чуждестранни художествени форуми. 

Предложеният в конкурса хабилитационен труд е успешен резултат от 

продължителен и много задълбочен теоретичен и творчески труд в областта на 

класическото и съвременно рисуване. 

 

VІ. Заключение:  
 

Представените от Атанас Атанасов материали по обявения канкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент“, са базирани върху впечатляващи познания и 

практически умения в областта на теорията и практиката на рисуването. В своето 

творческо развитие  Атанас Атанасов  е постигнал оригинален и респектиращ 

със своята убедителност и майсторство художествен резултат.  

В заключение смятам, че представените за рецензиране материали по конкурса 

отговарят на изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент” от гл. ас. 

д-р Атанас Атанасов. 

София 

08. 11. 2021 г.            

 

/проф. д. изк. Петер Цанев/ 


