
ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД „ТРАДИЦИИТЕ НА АТЕЛИЕ 18”

на Стоян Дечев Дечев 
за конкурс за доцент по 8.2 Изобразително изкуство /„Визуална комуникация” и „Живопис”/ 

за нуждите на катедра „Плакат и визуална комуникация”,
обнародван в Държавен вестник бр.101 от 27 ноември 2020 година

 Хабилитационният труд, представен в портфолиото, според изискванията на 

конкурса, съдържа две основни части – „Визуална комуникация” и „Живопис”. Дветe части са 

обединени от идеята да се заяви уважение към традициите в ателие 18 на специалността, 

където универсалните възможности на художника и органичният синтез на изучаваните 

дисциплини в неговата подготовка, бяха положени като идеал в изкуството на плаката и 

визуалната комуникация от проф. Александър Поплилов и неговите следовници. В частта 

„Визуална комуникация” (с. 21-62) са включени разделите „Знаци и логотипи” (с. 21-38), 

„Филателна графика” (с. 39-48), „Плакати” (с. 49-62). В частта „Живопис” (с. 63-74) са 

включени подбрани работи от циклите „Родопи”, „Социални мотиви”, „Впечатления от 

чужбина”, „Поклон”. 

 В частта „Визуална комуникация”, раздел „Знаци и логотипи” са показани осем знака 

(с. 23, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 37), пет знака с логотип (24, 25, 26, 32) и четири логотипа (с. 28, 36, 

38). В знаците и логотипите е проявен стремеж за следване на фундаменталните принципи 

на графичния дизайн в традициите и високото ниво на българската школа в тази област. 

Всеки знак е проектиран конкретно според спецификата на това, което трябва да 

представи, с претенциите за оригиналност и уникалност. По този начин като естествено 

и закономерно следствие от този подход знаците стават различни и разнообразни, 

изчерпвайки много от принципите за тяхното проектиране – образни, инициали, 

пространствени, оптични, хералдични, комбинирани...

 В раздел „Филателна графика” са представени осем филателни издания (с. 39-47), 

включващи серия пощенски марки, пощенски плик, специален пощенски печат, марка в блок  

Във филателната графика са търсени решения, които да добавят малки, скромни новости 

(както в художественото проектиране, така и в полиграфската реализация) в тази трудна, 

специфична и пълна с ограничения, от всякакъв характер, област на изкуството. В серията 

„Метрополитен” (три марки и винетка) марките не са просто в сцепка а в обща единна 

цялостна неделима композиция (подобна на блок заедно с милезимите) непозната до този 

момент. Новото в серията „Пеперуди” е полученият ефект на пълноцветен печат само с два 

цвята (каквото е ограничението за редовните марки), което е полиграфско постижение 

основаващо се на художественото проектиране. Така, всяка серия или отделна марка носи 

белезите и характеристиките на подобни иновации. 

             В раздел „Плакати” са показани дванадесет плаката (с. 49-62). Два от 

плакатите (с. 55, 62) са оригинали, изпълнени в смесена техника с размер 100/70 см 

В плакатите е направен опит да се продължи традицията в специалност „Плакат и визуална 

комуникация” за проектиране с пределна яснота на идеята, лесно четлив виц и бързо 

възприемане произтичащи от чистота на формата, минимална словесност и знакова 
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образност. И там, подобно на знаците, фљрмата изцяло и безусловно е подчинена на 

съдържанието, следствие от което е разнообразие в графиката включваща, фотография, 

компютърна графика, знакови изображения, рисуване, живопис, колаж... 
 В частта „ Живопис” са подбрани работи с различни размери и техники – акварел 
(с.65, 69, 70), темпера (с. 66, 67, 73, 74), смесена техника (с. 71, 72), масло (с. 68).
В тази част са представени усилията да се заяви уважение към натурата и нейната 

интерпретация в духа на традициите в ателие 18 на специалността. Работите са подбрани 

от циклите „Родопи”, „Поклон” /портрети на учени, хуманисти, общественици/, „Впечатления 

от чужбина”, „Социални мотиви”... За цикъла „Поклон” прилагам (в портфолиото) специален 

текст, който го представя. Цикълът включва тридесет портрета на имена от световната 

наука, култура и обществен живот, като Толстой, Морз, Данте, Тесла, Ганди, Флеминг, 

Циолковски, Заменхов, Тагор, Менделеев, Торо, Макаренко, Брайл... Такъв комплексен интерес към 

подобни личности досега не е заявяван. Композицията на портретите включва и виц, който 

подсказва областта, в която е работил портретуваният или неговите постижения. 

Средата, в която е поставен Толстой, например, заедно с ракурса и психологическото му 

състояние, би трябвало да внушават сложността на неговото душевно устройство и 

драматизма на неговия противоречив живот. Цикълът „Родопи” е замислен като продължение 

на делото на двама художници (Анастас Стайков и Любомир Самарджиев, който беше и моят 

първи учител в изкуството), които посветиха живота и творчеството си на тази 

божествена планина. В този цикъл са разработени, във всички жанрове на живописта, теми 

от традициите и културата на Родопите, за които едва ли вече някой ще се сети или ще 

посегне към тях, за да изразява възторга си чрез художественото им претворяване. 

 Към хабилитационния труд са прибавени свободни работи в пет раздела – 
„Калиграфия” (с. 75-80), „Карикатура” (с. 81-86), „Илюстрация” (с. 87-92), “Рисунки” (с. 
93-98) „Приложна графика” (с. 99-105) Приложени са и два текста (с. 18, 19 )
Представените калиграфски листове са убеждението, че великото изкуство на шрифта 

трябва да бъде „насъщен хляб” на всеки художник и педагог и особено на тези, които 

обитават неизбродните полета на графичния дизайн. А всяка грамотност в типографията 

задължително започва с топлата следа на калиграфското перо. С няколкото карикатури 

искам да реабилитирам Карикатурата като изкуство (Толстой я постявя на първо място 

сред изкуствата). Още повече тя е родна сестра на плаката, която не получава достатъчно 

внимание и уважение. По мои наблюдения в НХА няма нито един преподавател (а може би и 

студент) който да има интереси в нея. Много от големите имена в световния плакат са 

започнали като карикатуристи и са продължили да работят в тази посока. В илюстрациите, 

предназначени за енциклопедия на живата природа, не е преследвана научната рисунка, а е 

показан стремеж за запазване на „живота” в документалността, обогатена с по-артистично 

начало. Рисунките са спонтанни и непосредствени впечатления от натурата, (каквато 

според мен е и природата на самата рисунка), с намерение за уловено състояние и настроение. 

Приложната графика е представена от поздравителна картичка, опаковки, корица, хералдика. 

Приложените два текста са анотация към моя самостоятелна изложба и кратко есе от 

спонтанно връхлетели ме мисли.

2


	habi-1
	habi-2

