
СТАНОВИЩЕ 

 

ОТ ДОЦ. РОБЕРТ КЪНЧЕВ ЦАНЕВ, КАТЕДРА „РЕЗБА“, НХА ПО КОНКУРС ЗА 

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ В ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 8.2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

(„РИСУВАНЕ“ ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „РИСУВАНЕ“) С ЕДИНСТВЕН 

КАНДИДАТ АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ 

 

Кандидатът Атанас Александров Атанасов покрива всички изисквания 

относно представената документация – включително наукометричната таблица за 

н.о. „Изкуства‘‘. Конкурсът за заемане на академична длъжност Доцент е обявен в 

Държавен вестник - Брой 15 от 19.02. 2021 г.  

Познавам Атанас Александров отдавна и следя неговия творчески път още 

като студент в Художествената академия. Той е художник с богата творческа 

биография и активно присъствие в художествения живот. Работи в областта на 

живописта, илюстрацията и стенописта, като се отличава със своята деликатна 

академична рисунка и категоричност на формата. Усещането за цвят и пространство 

са негова отличителна черта. Носител е на награди у нас и в чужбина. Творческата 

му биография 1990 до 2021 година включва множество изяви в България, както и в 

чужбина - Швейцария, Италия, Франция и Канада. Отличава се със собствен 

художествен почерк и светоглед.  

В представения хабилитационен труд „РИСУНКАТА – ДВЕ РАЗЛИЧНИ 

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

произведение”  се проследява ролята на рисунката от първоначалната идея през 

процеса на проектиране, метаморфозите на изразните средства на рисунката до 

завършеното произведение.  

Основната част на труда е свързана с изписването на католическата църква 

„Дева Мария от Фатима” в гр Плевен, като са приложени и свободни портретни и 



пейзажни рисунки. Авторът се спира и на предпочитаната моливна изобразителна 

техника в неговите рисунки-картини. 

Известно е колко сложен и дълъг процес е подготовката и реализирането на 

изписването на един голям храм, какъвто е католическата църква в Плевен отнело на 

автора повече от шест години. Резултатът е респектиращо творческо постижение в 

духа на ренесансовото отношение към човека и човешката фигура в изкуството. 

Атанас Атанасов се е справил изключително професионално и в унисон с традициите 

свързани с християнския канон, като художествената интерпретация и специфичния 

творчески почерк на художника са ясно разпознаваеми. Част от хабилитационния 

труд са ескизите и рисунките към стенописите проектирани за изписването на 

католическата църква,  носещи специфичния рисунък на Атанас – сфумато нежен, 

ренесансов с подчертана академичност и одухотвореност на изображенията. 

Претворените в стенописи рисунки се вписват много добре в пространството на 

църквата, като мащаб, като стилистика на образите на конкретните светци и като 

цветова хармония. В голяма част от задълбочените и аналитични подготвителни 

рисунки авторът категорично защитава идеята, че рисунката има място като 

завършено самостоятелно произведение и в нашето съвремие.  

От Ренесанса до днес в рисунката разпознаваме авторския почерк на 

художника. Тя е част от авторовата следа предшестваща завършената картина, дори 

понякога носи и повече ценна информация за пътя на художника до постигането на 

крайния резултат.  

Познавам дългодишния професионален опит на Атанас Атанасов като 

преподавател в катедра „Рисуване“ и смятам, че притежава талант и обаятелност 

необходими за преподаване, обучение и стимулиране на студентите да приемат 

рисуването в Художествената академия, като основополагаща част от творческото 

развитие, необходима за израстването на един бъдещ творец. 

 



В заключение напълно подкрепям прерастването на Атанас Александров 

Атанасов за академичната длъжност Доцент в НХА по направление 8.2 

Изобразително изкуство за нуждите на катедра Рисуване. 

Давам положителна оценка. 

 

2. 10. 2021г.                                                        Изготвил становището:  

                                                                            Доц. Роберт Цанев 

 

 

 


