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РЕЦЕНЗИЯ 

 
От проф. Буян Филчев  

Относно: 

 провеждане на  конкурс  

за заемане на академична длъжност професор  

от  

доц. д-р Маня Иванова Вапцарова 

 

Хабилитационния труд съдържа следните насоки: 
УЧЕБНА  ДЕЙНОСТ,  ПУБЛИКАЦИИ,   РЕАЛИЗИРАНИ  КАТЕДРЕНИ  И  ОБЩОАКАДЕМИЧНИ   ПРОЕКТИ,  

УЧАСТИЯ   В  ОБШИ  РЕГИОНАЛНИ  И   МЕЖДУНАРОДНИ  ИЗЛОЖБИ  В  СТРАНАТА   И   ЧУЖБИНА, 

САМОСТОЯТЕЛНИ   ИЗЛОЖБИ   И   ПРОЕКТИ. 

 

 

Според Правилника на НХА и Заповед на Ректора, като член на научното жури 

представям своята писмена рецензия, относно качествата на кандидата и оценяването 

на неговата продукция, с която участва в обявената по-горе процедура, на основание 

чл. 60 и Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България.  

Документите и материалите, представени от доц. д-р Маня Иванова Вапцарова 

отговарят на  Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в НХА. От представената документация е видно, че 

кандидата има богата и разнообразна преподавателска, публикационна, както и значима 

художественотворческа дейност. 

Оценката ми за кандидата е по следните направления: 

 

І. Обща характеристика и професионална биография на кандидата 

 

1.  Заема академичната длъжност „доцент" в НХА от 2005 г. 

2. Защитена образователната и научна степен „доктор" с тема на научната разработка 

„Отношението „интерпретация-възприятие" в контекста на абстракционизма". - 2013 г. 

3. От 2007 година е ръководител на катедра „Сценография" 
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4. Представила е публикации в специализирани научни издания и доказателства 

за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, 

които не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“, и за заемане на академичната длъжност „доцент“ през 2006-та г. 

5. Представила е и други оригинални публикации, и доклади в научни 

конференции, които се оценяват  високо по съвкупност. 

6. Член н СБХ 

7. Не е навършила 65-годишна възраст. 

8. Не е с удължен трудов договор по реда на § 11 от Преходните и заключителни 

разпоредби от Закона за висшето образование. 

От наличната документацията е очевидна тенденцията за целенасоченото 

постигане от доц. д-р Маня Вапцарова на съответните звания и степени в 

академичната йерархия на институцията, където тя се реализира професионално. 

Налице е целенасочено разширяване на професионалното и творческо израстване на 

кандидата, за което допринасят и много други негови активности – колективни 

разработки на изследователски проекти и активно организационно и творческо участие 

в национални и международни проекти. 

 

ІІ. Учебна, научноизследователска и художественотворческа приложна 

дейност на кандидата 

 

          1. Учебна дейност: 

 

а. Има необходимата учебна и аудиторна  заетост за периода 2005–2015 г.;  

б. За посочения период има публикации в специализирани научни издания и 

художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които не повтарят 

представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. 

в. Редовен преподавател е по учебните дисциплини „Живопис“ от 1994 г. и „Графични 

техники" от 2004 г. в специалност Сценография. 

г.  Май 2013 – ноември 2013 - участие в проект „Въвеждане на електронното 

дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от 

Националната художествена академия“ – подготовка и реализиране на три учебни програми по 

„Живопис“ и една по „Графични техники“ за ОКС Бакалавър. 
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2. Научноизследователска дейност: 

 

а.  Научни и творчески публикации: 

– Участие в научна конференция „Постижения и тенденции в развитието на съвременния 

дизайн и декоративно-приложните изкуства“ на 18 ноември 2010 г. с лекция на тема 

„Изобразителни възможности на графичните техники като средства за обогатяване на 

живописния език при визуализиране на сценографската идея“. 

–  Участие с публикация в научна конференция за докторанти на НХА с лекция на тема: 

„Композиционните експерименти на кубизма“, сборник доклади, НХА – 2011. 

– Участие с публикации в научна конференция за докторанти на НХА с лекция на тема: 

Ролята на детското изкуство за развитието на абстрактната живопис, „Детето на ХХI век“ 

сборник доклади, НХА – 2009. 

–  Участие с публикации в научна конференция за докторанти на НХА с лекция на тема: 

„Съподчинението като осъзнат целенасочен подход при организирането на живописната 

композиция“ , сборник доклади, НХА 2012. 

–  Презентация на НХА в рамките на международен проект ANLASS BAUHAUS, 

посветен на 90-годишния юбилей на Баухаус, Ерфурт - Германия - август 2009. 

–  Публикация и цялостно представяне на реализирани екслибриси в многотомно издание, 

съставено от Artur Mario da Mota Miranda, Португалия „Contemporary International Ex-Libris 

Artists", том 16. 

 

б.  Академични издания: 

–  2010 г. Подготовка на каталог с актуална информация за специалността за участието в 

Международното квадриенале на сценографията в Прага. 

–  Съставител на академично издание „Георги Иванов. Сценография. Слово и образ". 

 

в.  Катедрени  проекти: 

–  Подготовка и реализация на съвместен проект за пърформанс „Алма Арт КрилеНие"на 

студенти от НХА - катедра Сценография и СУ „Св. Климент Охридски", Галерия „Алма 

Матер" и театрална работилница „Алма Алтер". 2010. 

–  Подготовка и реализация на студентското участие в Международното квадриенале на 

сценографията в Прага 2011. 
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–  Подготовка и реализация на проект за изложба на студенти от НХА в СУ „Св. Климент 

Охридски“, Галерия „Алма Матер“ на тема „Трансграничност - обект, листопис“ 2012. 

 

             г. Общоакадемични проекти: 

– Член на екип за подготовка и реализация на проект за участие изложба на студенти и 

преподаватели от НХА, озаглавена „Превъплъщението на хартията“ в рамките на между-

народен фестивал „Paper Art Fest“ 2013. 

– Ръководител на Общоакадемичен проект „Лятна академия с изложба в дом 

Витгенщайн“, Виена, 2013 г., включващ провеждане на уъркшоп, посещение на музеи, галерии 

и художествени академии във Виена, подреждане на изложба с част от дипломните проекти на 

участващите студенти и произведения на водещия преподавател. 

– Ръководител на общоакадемичен проект на Студентски съвет на НХА „Заключи ми 

колелото“ 2014. 

– Ръководител на общо академичен проект за участие на студенти в живописен пленер 

в рамките на летен фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика“ –  Балчик 2014. 

 

3. Художественотворческа дейност:  

 

а. Доц. д-р Маня Вапцарова защитава образователната и научна степен „доктор“ с тема 

на научната разработка „Отношението „интерпретация-възприятие“ в контекста на абстрак-

ционизма" през 2013. 

б. Кандидатът доц. д-р Маня Вапцарова е предложила списък от участие в 

общо 43 изложби – 5 самостоятелни изложби, 22 участия в международни 

художествени изложби в България и 16 участия в международни художествени 

изложби в чужбина.  

в. По съдържание публикациите на доц. д-р Маня Вапцарова отразяват 

актуални проблеми в методиката на преподаването на изобразително изкуство по-

специално в сферата на образованието във ВУЗ. Обобщено съдържанието на 

представените като файлове 180 творби (и 52 в книжното тяло на хабилитационния 

труд) и приносните моменти в тях могат да се представят както следва: 

– Експерименти (13 творби) 

– 2006 – Иконостас в Православен храм „Св. Георги Победоносец“ в с. Могила  

(18 творби) 
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– 2009 – Ерфурт – Баухаус (11творби) 

– 2010 – Изложба „Подир птицата Божия“ (12 творби) 

– 2011 – Изложбата-инсталация, озаглавена „Вертикали – убежища на светлината“, 

представена в галерия „Алма Матер“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 година. 

Инсталацията представлява две групи, всяка от по 25 чено-бели рисунки. 

 

– Рисунки – обединени в авторски книги: 

1. Библейски сюжети (22 творби) 

2.Черна книга (25 творби) 

3. Цветни рисунки (13 творби) 

– 2015 – Графични листове „Ритуал“– 6 бр. „Лабиринт“– 3 бр. и „Очи“ от изложба в 

галерия „Алма Матер“ озаглавена „Отразена повърхност“ ( общо 10 творби) 

– Прозрачно пространство (6 творби) 

 

Художествено-изобразителните търсения на Маня Вапцарова през периода 2005–2014 

години са в полето на живописта, рисунката и графиката, но реализираните проекти 

демонстрират експериментиране и съчетаване на техническите и технологични особености 

характерни за различните видове изобразителни изкуства в изложби и отделни произведения в 

търсене на нови посоки и неординерни съчетания. Този подход не е формален и самоцелен, а е 

пряко свързан с процеса на преподаване, като цели да провокира творческото мислене на 

студентите. За мен е много положителен факта, че един добър професионалист в графичното и 

живописното изкуство а също така и майстор в рисунката по твърде оригинален но уместен 

начин прилага тези си компетенции на територията на едно друго творческо поле – 

сценографията. 

Очевидно е положителното въздействие върху стиловите и пластични търсения на Маня 

Вапцарова вследствие на теоретичните ú проучвания в научната разработка - докторска 

дисертация на тема: „Отношението „интерпретация-възприятие“ в контекста на абстрак-

ционизма“ с научен консултант проф. Красимир Вълканов. Задълбоченото вникване в 

многопосочните търсения на авангардните художници от началото на ХХ век и особено в 

живописните стилове кубизъм, фовизъм, абстракционизъм и сюрреализъм отваря нови 

изобразителни пространства за автора. Маня Вапцарова интуитивно търси и открива по-

скоро общото ДНК в духа на тези на пръв поглед  различни стилове и подходи, 

отколкото тяхната конкретика, като умело ги използва в своите творби. Чрез 
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експериментиране с елементите на изображението тя търси свой изобразителен подход. 

Търси артистичната връзка между конкретното и абстрактното като се стреми да 

интерпретира творческия процес в интелектуална игра. Такъв подход разбира се 

изисква и способност автора да се самонаблюдава сякаш отстрани и да контролира 

потока на творческия импулс налагайки си самодисциплина, базирана на вече 

натрупания професионален опит. 

Всичко споменато по-горе се отнася изцяло за процеса на създаване на 

поредицата живописни платна от изложбата  „Подир птицата Божия“. Тук важни 

пластични проблеми са деформацията на пространството характерна за кубизма и 

нетрадиционния, но уместен опит да се съчетаят класическата и обратната перспектива, 

използвана най-вече в православната иконопис.(„Храм I, II, III" ; „Ангел“). Забелязват се и 

други полярни подходи като двуизмерност и триизмерност, хармония и контраст, 

сложна игра с извадени от контекста предмети и наслагване на различни пространства 

от интериора и екстериора („Сън“, „Клетката“, „Видение“). В други платна е по изявен 

абстрактният подход и по-точно методите на конструктивната абстракция („Синият храм“, 

„Синьо“). Забелязва се използването на други материали –  залепени хартии и различни фактури. 

Независимо от задълбоченото познаване на посочените по-горе живописни стилове и 

похвати, както и използването на сложни и добре хармонизирани цветове и изграждане на 

живописното пространство чрез вибрациите на топло и студено, платната на Маня Вапцарова 

всъщност са построени, композирани и балансирани изключително чрез използване на 

графични по своята природа елементи – линии, структури на щриха, графични акценти 

и др. 

Присъствието на теми и елементи от евангелски сюжети в платната от този цикъл 

очевидно имат отношение към изработката на иконостас в Православен храм Св. 

Георги Победоносец в село Могила през 2006 г. И тук авторът е останал верен на 

своето светоусещане и се е опитал да съхрани своя характерен рисунъчен почерк 

съобразявайки се обаче с изобразителния канон на православната иконопис. Често се 

чуват твърдения, че същият този канон е причина да ограничава творческите търсения 

и експериментиране с нови пластични и живописни изразни средства и похвати. Моето 

лично мнение и мнението на много колеги познавачи в тази област е тъкмо обратното, 

че никъде в историята на изкуството не се наблюдава такова разнообразие и богатство 

на лични стилове и похвати, както в източноправославната иконопис. Всичко останало 
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зависи единствено от дарбата на художника, а в случая и от силата на неговата вяра и 

отдаденост. 

Поредицата графични листове „Ритуал“ представляват едно надграждане на 

характерния и познат ни от миналото характерен графичен маниер на Маня 

Вапцарова, който от най-ранните ú творби я определя като художник със свой стил и 

чувствителност. Тук сме свидетели на множество нюанси и оставени следи от сложни 

процеси свързани с разнообразни графични похвати, препечатване, допечатване 

надпечатване. Вариативността е в основата на този подход и има за цел от познатите ни 

сегменти да се извлече една нова естетика. Не бих желал да налагам своето мнение, но 

струва ми се, че точно в тези творби Маня Вапцарова като че ли се чувства 

максимално в свои води и това си личи от свободата, с която овладява сложното 

фигуративно и многопластово графично пространство. Такива графични творби може 

да създаде само художник, който отдавна не мисли как да преодолее съпротивлението 

на материала, а в хармония с него реализира своята творческа воля.  

Същите думи могат да се кажат и за графичните листове от инсталацията в 

изложбата, посветена на 90-годишнината от основаването на Баухаус, състояла се в Ерфурт през 

2009 година в пространството на стара фабрика. Тук надрисуването е  още по-мощно и 

експресивно и успешно овладява специфичното пространство. 

Проблематиката на чистата минималистична рисунка, където линията във всичките ú 

превъплъщения – от острата и елегантна следа на перото до калиграфската експресивност на 

четката са осъществени чудесно с много вкус и лекота и оформени като 2 авторски книги 

(„Библия“, „Черна книга“) и още една серия цветни рисунки, които със своята свежест допълват 

немалката колекция показана от автора.  

Инсталация, озаглавена „Вертикали – убежища на светлината“ е представена в галерия 

„Алма Матер“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 година. И там рисунката е основният 

изобразителен език. Това е мащабна творба, която демонстрира и едно друго качество на Маня 

Вапцарова, а именно – едновременно да овладява пространството, с което разполага и в същото 

време да създава второ вътрешно пространство.  

В диапазона между теорията и практиката авторът съзнателно се опитва да 

използва като метод „поддържането на здравословен процент интуиция и непрекъснато 

провокиране на случайността“, но това е възможно само при наличието на самобитен 

талант и солиден професионален опит. Като характеристика за цялостното ù 
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представяне бих използвал следните ключови думи: самонаблюдение, дисциплина, 

интелектуална игра, експеримент, вариативност, изследване, анализ.  
  

Забележки и препоръки: 

При представянето на анотацията на хабилитационния труд е редно с цел по-доброто 

възприемане на материала и работата с него да има съдържание и номерация на страниците. На 

страница 2-ра е отбелязано, че живопис, рисунка и графика са жанрове, а не видове в изкуството. 

На страница 4-та срещаме понятието „правилна“ и „обратна“ перспектива. Така излиза, че 

обратната перспектива е неправилна. Вместо „правилна“ по-добре е да се използва термина 

„класическа“.  

 

Заключение: 

Доц. д-р Маня Иванова Вапцарова е автор, който добре съчетава вродената си 

артистичност във всяка форма на живата рисунка, независимо от техниката, която 

използва, както в личното си творчество, така и в нелекото поприще на преподаване на 

изобразително изкуство,  тъй като това предполага твърде голям диапазон от талант, 

компетенции и ерудиция с оглед разностранните форми на реализация на студентите. 

Имайки предвид изложените по-горе положителни оценки за преподавателската, 

публикационната и творческата дейност на кандидата, изразявам писмено своето 

положително становище за нейната кандидатура в конкурса и предлагам доц. д-р 

Маня Иванова Вапцарова да бъде удостоена с академичната длъжност „Професор“. 

 
 
 
 
21. 05. 2015 г.                                                                            Рецензент…………………….. 

(проф. Буян Филчев) 
 

 

 

 

 

 


	б.  Академични издания:

