
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. Стефан Тъпанов 

Национална художествена академия  

 

по конкурс за заемане на академичната длъжност професор 

по Изкуствознание и изобразителни изкуства (опазване на културното 

наследство в България), обявен от НХА (ДВ бр.) за нуждите на 

Национална художествена академия   

с единствен кандидат  

доц. д-р Здравко Каменаров 

 

На обявения от Националната художествена академия конкурс за 

професор към катедра „Стенопис” се е явил един кандидат – доц. д-р Здравко 

Каменаров.  

Като творец и дългогодишен преподавател по дисциплината „Техника и 

технология на живописта“ и „Иконопис“ в специалностите „Стенопис“, “Живопис „ 

и „Реставрация“ при НХА, доц. д-р Здравко Каменаров се ползва сред студенти, 

докторанти и преподаватели с неоспоримия авторитет на утвърден експерт в 

преподаваната от него област. Богатата му творческа биография на художник-

иконописец и реставратор включва десетки произведения на църковната 

живопис - икони, стенописи и мозайки, реализирани в различни храмове в 

страната и чужбина. Той участва активно в много наши и международни изложби, 

научни форуми и конференции. Научните и творчески интереси на 

доц.Каменаров са свързани с монументалните църковни изкуства, техниката и 

технологията на живописта, както и с приложението на иновационни методи в 

областта на реставрацията. Такава бе и насоката на дисертациония му труд, 

свързан с приложението на студената плазма при реставрацията на 

произведения на изкуството. 

Представеният хабилитационен труд на тема “Авторски иконографски, 

иконописни и технологични решения в реализацията на украсата на храм 

„Успение Богородично“ е резултат от продължителната изследователска и 

художествено-творческа дейност на доц. Каменаров. Произведенията са 

създадени в периода 2009-2016г. и представляват част от стенописната украса 



в интериора на храм „Успение Богородично“ в гр.София. Тук авторът съчетава 

по своеобразен и оригинален начин изразните средства на различни 

монументални техники: мозайка, стенописи и витраж, хармонично обединени в 

стройна иконграфска концепция, въплъщаваща догматичната идея.  

Интересно е авторското решение за композиционното членение на свода, 

свързващо в ритмична динамика орнаментална декорация и фигурални 

композиции. Центалният медальон, изобразяващ Св.Троица, заобиколена от 

серафими, създава илюзията за куполно пространство. Около него в 

многоъгълни полета е развита „Небесната Литургия“, а Евангелските сцени са 

изписани в триъгълните полета, фланкирани от орнаментални арки. Създадена 

е уникална пространствена структура на храмовия интериор, подчинена от една 

страна на естетиката и формата, а от друга - на иконографията и литургията. 

Авторът черпи вдъхновение от най-добрите образци на западноевропейското  

ренесансово изкуство, пресъздавайки библейските сюжети със завидно 

майсторство и въображение. 

Особено творческо постижение на доц. Здравко Каменаров представляват 

иконите, изписани върху каменни плочи. Използвайки естествената орнаментика 

на оникса, той умело я вписва в творбата, създавайки феерични приказни 

пейзажи. Използваната авторска технология на изписване е гаранция за 

трайността на произведенията. 

Заявените от кандидата приноси са безспорно защитени от високите 

художественни качества и достойнства на творбите, представени в 

хабилитационния труд, както и от техните оригинални иконографски и 

технологични решения. 

От представените материали ясно личат високата научнопедагогическа 

компетентност и потенциалът на доц. д-р Здравко Каменаров, както и неговата 

неизчерпаема творческата активност, и новаторският му дух при тестването и 

внедряването на различни нови методи и техники в областта на технологията на 

изобразително изкуство.  

Въз основа на всички изтъкнати по-горе качества и достойнства на 

разглежданата кандидатура, с пълна убеденост давам своето положително 

становище и предлагам на уважаемото научно жури доц. д-р Здравко Каменаров 

да заеме академичната длъжност "ПРОФЕСОР" по направление 



“Изкуствознание и изобразителни изкуства" и за нуждите на катедра 

„Стенопис” при Национална художествена академия. 


