
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д. изк. Свилен Стефанов за хабилитационния труд на кандидата за 

академичната длъжност „доцент” гл. ас. д-р Атанас Атанасов.  

 

Конкурсът е обявен от НХА за нуждите на катедра „Рисуване”. На него се е 

явил единствено кандидатът гл. ас. д-р Атанас Атанасов. Кандидатурата му е 

обсъдена и одобрена на заседание на катедрен съвет на катедра „Рисуване” на НХА. 

Всички документи на кандидата са в изряден вид. 

Гл. ас. д-р Атанас Атанасов притежава респектираща професионална 

биография. Както по отношение на дисциплината рисуване, която преподава, така и 

по отношение на работата му в областта на съвременната живопис и стенопис. Голям 

е списъкът със самостоятелните му изложби, участията в групови такива, а още по-

дълга е справката му с реализираните от него стенописи. 

За спецификата на настоящия конкурс не е маловажно обстоятелството, че 

този кандидат за академичната длъжност „доцент“ още от 2008 г. започва да 

преподава в НХА – първо като хоноруван, а после и като редовен преподавател. Но 

водещото ми позитивно отношение към неговата работа е свързана преди всичко със  

спецификите на неговото творчество. Атанас Атанасов е едно от имената на 

софийската художествена сцена, най-често свързвани с поколението живописци, 

появили се в началото на 90-те години. Още тогава той се отличи с една особена 

прецизност на изобразителния си език, която трудно може да бъде сбъркана. 

Подчертаното му отношение към тази особена чистота и спиритуалност в неговите 

рисунки и живопис достатъчно добре говори, че кандидатът напълно закономерно е 

взел решение да се яви на конкурс, разположен в проблематиката на принципите на 

рисунката.  



Видно е, че хабилитационния труд на гл. ас. д-р Атанас Атанасов има две 

важни измерения. Не е случайно заглавието: „Рисунката – две различни функции. 

Рисунката – идея, ескиз, проект. Рисунката – самостоятелно, завършено 

произведение“. Защото наистина рисунката може да се разглежда като основа на 

всяко едно изобразително произведение на изкуството, да бъде ескиз, проект или 

дори само линеарна структура, изчезваща под живописните пластове. От друга 

страна мисленето за рисунката като за помощно средство би било напълно погрешно. 

Рисунката сама по себе си може да бъде самостоятелно произведение, притежаващо 

своя самодостатъчна иманентност. И точно това доказва кандидатът чрез своите 

творби, като бих дал за пример големите му портрети, изпълнени с графит или цветни 

моливи. 

Така текстовата разработка на Атанас Атанасов в хабилитационния труд 

много добре обяснява визуалната част на неговото представяне. Всъщност, с 

основание може да се каже, че чрез своите теоретизации в настоящия 

хабилитационен труд върху различните типове рисунка, Атанасов хвърля мост към 

артистичните си разработки. Защото в тях става въпрос за демонстрация на 

прецизност при същевременна артистичност на визуализацията. Същото се отнася и 

за тази вече спомената от мен спиритуалистичност на внушението, особено 

подходяща при неговата монументална живопис, предназначена за храмови 

пространства. 

В работата на гл. ас. д-р Атанас Атанасов личи сериозна последователност в 

опитите му за изясняване на основните композиционни принципи на създаване на 

рисувания образ. Тези принципи стоят в основата на всяка визуална комуникация – 

това е връзката между визуалния код и човека, между обществото, религията и 

изкуството. Той си поставя нелеката цел да изведе базисни принципи на визуалната 

композиция, черпейки от историята на изкуството и вероятно е прав да ги търси на 

базата на тяхната неизменна повтаряемост, доколкото възприятията на човешкото 

същество имат архетипен характер. 



След всичко казано е очевидно, че проектите, реализациите и теоретичните 

трудове на кандидата говорят за високи професионални умения, за високо владеене 

на материята и като автор, и като преподавател. 

Поради всичко това, с убеденост предлагам на гл. ас. д-р Атанас Атанасов 

да бъде присъдена академичната длъжност “доцент”. Защото в неговата 

личност и творчество сложно се преплитат чувствителност и рационалност, 

теоретично и едновременно с това артистично третиране на проблематиката на 

съвременното изкуство. 

 

проф. д. изк. Свилен Стефанов 

31. 08. 2021 

 

 


