
 
РЕЦЕНЗИЯ 

на представените работи за конкурса за „професор по плакат”  
за нуждите на катедра „Плакат и визуална комуникация” към НХА  

с кандидат доц. д-р НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ 
 

от проф. д-р ИВАН ГАЗДОВ 
 

Доц. д-р Николай Младенов е роден в София през 1969 г. През 
1988 завършва Художествената гимназия в София, а през 1992 ВТСГ 
„Кольо Фичето”. През 1997 завършва НХА, специалност „Плакат”. 
Последователно е хоноруван преподавател по компютърна графика 9 
години; хоноруван асистент по „Плакат” 3 години (от 2004 до 2007); 
през 2002 защитава докторска степен (научно и образователна) с тема 
„Плакатното мислене, вродено или придобито…”; от 2007 е доцент по 
плакат в същата катедра; а от 2011 е ръководител на катедрата. От 
2012 е ръководител на рекламно-информационната дейност на НХА. 
Неговото развитие като художник съвпада или по-скоро се движи 
паралелно с единствената революция в компютърната експанзия, тази 
в графичния дизайн и полиграфията. Като се има предвид че 
компютърната зала в НХА беше оборудвана и открита, далеч преди 
НБУ, още през 1996 г. в чест на 100 годишнината на НХА, а през 2000 
г. и изцяло обновена, трябва да се отдаде нужното на такива пионери 
като доц. Младенов, които с усърдие и търпение се усъвършенстваха 
заедно със студентите, на които преподаваха в една, колкото модна, 
толкова и вече всеобхватна (уж помощна) област в плакатното 
изкуство. НХА и досега разчита на доц. Младенов за привеждането в 
съвременен вид на издателската дейност, която има за цел да се 
съхрани и архивира в печатен и електронен вид, макар и само част от 
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огромната студентска продукция всяка година. Тази негова склонност 
към компютърната полиграфия се корени още от 90-те години, когато 
като студент участваше активно и направи впечатление като 
талантлив и усърден член на клуб „Визуална фантазия”, в който 
студентите се учеха да създават уникални книжки със своите 
творчески задачи и занимания в семинарите на клуба. Изданията бяха 
оформяни като албуми-книжки, печатани на ксерокс в 5 броя тираж. 
Колко наивно и колко близко като време, а какъв напредък с днешна 
дата ни носят технологиите, станали вече азбучна необходимост и 
същевременно серийни убийци на всичко художествено. Японският 
критик Йохири пише, че ако старите  японски художници са имали 
принтери, нямало да създадат гравюри на дърво. Много е прав, но не 
съвсем. Първо кой му е казал, че всички правещи гравюри са 
занаятчии и второ – принтерите щяха да залеят всичко с 
технологичното си безличие и да обслужват с предимство най-
нещастния и най-напорист раздел в естетиката на формата – този на 
рекламата. Отклонението е само на базата на моя опит. Доц. 
Младенов, следвайки своя силен инстинкт за художествена дейност 
(по това се различават талантливите художници – имат неудържимо 
влечение за работа), въпреки прекия си ежедневен ангажимент с 
компютрите, задържа приливната вълна на модата, облекчаваща 
липсата на  мисли за творчество и успя да създаде забележителни 
творби в областта на плаката. Това творческо съзидание беше и 
теоретично потвърдено и подкрепено от темата на докторската му 
теза „за плакатното мислене” нищо че работата е правена преди 
конкурса за доцент, тя не може да не бъде спомената. В свободен от 
изкуствоведските формули стил (по онова време докторантите не се  
обучаваха как се пише дисертация). Дори , мисля, че още не беше се 
изказал по въпроса и вечния бърборко проф. Еко) в необичаен 
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свободен изказ Младенов напомни черно на бяло, че спецификата на 
плаката е хем да има такава, хем да няма. Николай Младенов откри за 
себе си и показа на плакатното общество (дисертацията беше 
публикувана като книга),  че има какво да се изяснява в най-
пренебрегваната от масови автори и зрители сфера на типичното 
плакатно мислене. Това беше едно качествено допълнение и 
професионална подкрепа на дългогодишната концепция за авторския 
плакат, на която самият художник е възпитан като студент и вече  е 
блестящ творчески и педагогичен адепт. Казвам това, въпреки че 
методът е вече ежедневие и за бакалаври, и за магистри с пълното 
съзнание за типичното за художественото общество безпаметност и 
безразличие. Доц. Младенов е наясно, че свободата в изкуството на 
плаката е важна основа, само когато обитава дебрите на плакатното 
мислене, резултатите от това са сериите авторски плакати. Като това 
ни най-малко не означава уеднаквяване на изразните средства с цел 
формално разпознаване и авторизиране по този папагалски начин. 
Обратно – търсенето на различни художествени средства и похвати за 
намиране на най-адекватната форма на мисълта е свръх качество с 
риск за неразпознаваемост, какъвто единствен беше поел полският 
професор по плакат Мачей Урбанец, с който имах честта да се срещна 
и да го попитам защо прави различни плакати и не усеща ли, че остава 
анонимен. Той ме коригира, без да има нужда от руската преводачка, 
която ми бяха зачислили „Ийч постер ис а Джийзъс” („Всеки плакат е 
един Господ”) станах с впечатление, че е доста често са го питали. За 
такова отношение се искаше смелост в онези времена (70-те години 
на миналия век), световната слава на полските майстори се дължеше 
на повтарящо се до безкрай едно и също формално постижение, но 
така познати и велики. „Червеите и костите” на Франтишек 
Старовейски, „дебелия контур” на Ян Млодоженец, „сухата четка” на 
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Свиежи – не ги подценявам. Те бяха гениите над своето време и чрез 
собственото уеднаквяване бягаха и авторизираха поръчката, от която  
не можеха или не им стискаше да се освободят. По същото време 
японците Фукуда Нагаи, Сато показаха на света какво  е да си 
плакатист и автор. Доц. Младенов е пример на художник с яснота по 
въпросите на измислянето и създаването, пример на художник, приел, 
подкрепил теоретично и развиващ истинския авторски плакат. 
Кандидатът ни показва за конкурса 29 плаката, филателна графика и 
няколко оформления на годишника на НХА. Това са работи от 2007 
година насам, след конкурса за доцент.  

Ще отбележа няколко плаката, които илюстрират качествата му 
на автор и са типични за цялостния му облик на художник: 
„Моноспектакъл”, „Габровски котки” и „Добро утро, любов” 
„Моноспектакъл” е типичен пример на плакат, ангажиращ гледащия с 
разсъждение по визуален виц или шега по-скоро находка в 
изображението, подсказваща сложност за която може и да не се 
сетим. Фигурата на артиста е силуета, но не като скован знак, а с нерв 
на скрито движение, демонстриращо минал или бъдещ мизансцен. 
Вътре е контурирана деликатна ръка, която посяга към електрическа 
крушка, висяща пред главата, но като погледнем плаката в цялост 
заедно със сянката ще се схване, че аксесоара ел. крушка всъщност е 
идея или както казваше Кирил Кръстев за Ямбол „На големия завой 
на Тунджа щракат идеи”. Това е плакат с многопластови рисувани 
послания, създаващи удоволствие от разгадаването им, и които може 
да са едни, но може и да са други също както в един моноспектакъл. 
Серията „Габровски котки” ни показва вицовия стабилен, разчитащ на 
рисунковата трансформация и енигма плакат. Тука срещаме и 
посрещаме типичния авторски плакат в най-типичния му вид и като 
пример от учител на ученици. Урокът на доц. Младенов е 
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вдъхновяващ и за наша (на катедрата и Академията) радост вече 
всичките випуски не пропускат добрата възможност (може би 
единствената) да се проявят като художници. Колкото да няма 
колегиален и институционален интерес и подкрепа (на защитите вече 
идва само декана служебно), завършващите специалността студенти 
на доц. Младенов показват работи, надскачащи качествено повечето, 
ако не и всички академии в Европа. Потресаващо е нивото на плаката 
в Англия  („Кингс колидж оф арт”), в Холандия, в Белгия. В 
Германия, Швейцария и Франция властва шрифтът и фотосът. А 
нашите професори от национално се придвижиха на университетско 
ниво. Доц. Младенов осъществява автономна разпознаваемост, 
отделна за своите серии. Това е още една дарба, която владее и не 
случайно обяснява подробно в писмения си текст към представените 
работи. Недокосната натурална фотография, аранжирана и 
коригирана фотография, знакова рисунка, и важното за него и за нас 
хранително творчество като разпознаваемост и съвсем личен принос 
(виж абсурда с Дон Жуан и обелените портокалчета), което е толкова 
хитроумно, че спираш да му мислиш. Всъщност апотеозът на цялата 
хранителна серия е плакатът „Добро утро, любов”. Плакатът е от 
първите от серията, когато у художника тази тенденция се е 
оформяла. Всъщност човекът от зеленчуци на Арчибалдо и огромната 
маса от хранителни натюрморти от Холандия и Белгия преди векове 
са базисният епикурейски привкус в изкуството. Но тогава не е имало 
фотография, да не говорим за такива „клоунски” изяви като плаката. 
В плаката „Добро утро...” художникът изписва скрупульозно едно 
блестящо есе за пренебрегвания незабелязан и несъществуващ в 
никакво изкуство у нас „градски човек”. Паветата от захар и шахтата 
от кафе са вицови и плакатни с много вкус и подтекст.  
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Доц. Младенов има уравновесено, спокойно и толерантно 
отношение към развитието на студентките в специалността. 
Подготвил е достатъчно випуски, за да се оцени и отбележи това.  

На доц. Младенов, като истинско изключение от прототипа на 
масовия художник му се удава писаното слово и неговите статии, 
анализи и рецензии всякога са индивидуални, занимателни и 
качествено разпознаващи се. Освен деловата необходимост 
притежават и артистична изтънченост.  

През периода от хабилитацията за „доцент” до сега доц. 
Младенов има участие в 40 изложби у нас и в чужбина и 26 участия в 
съвместни проекти. От 2012 г. е ръководител на рекламно-
информационната дейност на НХА, което значи сам да организира, 
издирва материали и да издава Годишника на НХА, да изработва и 
обновява сайтовете на специалността и на НХА, рекламните 
материали на академичните събития, изложбите и др.  

 
С изключително задоволство подкрепям творческия път на моя 

бивш студент и му пожелавам още много хрумвания и мисли, мисли и 
хрумвания.  

Предлагам на уважаемото жури доц. МЛАДЕНОВ да бъде 
избран за „професор по плакат” в НХА. 
 
 
13.03.2014      проф. д-р ИВАН ГАЗДОВ 


