
Р Е Ц Е Н З И Я

от доц. д-р Панчо Кузманов Куртев

Университет по Архитектура, строителство и геодезия

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност

„доцент“ по професионално направление 8.2 Изобразително изкуство

В конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“, обявен в ДВ, брой

36/13.05.2022г. и в интернет страницата на УАСГ за нуждите на катедра „Рисуване и

моделиране“, към Архитектурен факултет, като единствен кандидат участва гл. ас. д-р

Орлин Русев Иванов.

1. Кратки биографични данни

Гл. ас. д-р Орлин Русев Иванов е роден на 10 септември 1979 г. в гр. София. През 1998

г. завършва Средно Специално Художествено Училище за Приложни Изкуства,

„специалност „Металопластика“, а през 2004 г. се дипломира като магистър в Национална

художествена академия, специалност „Скулптура“. През 2018 г. защитава дисертационен

труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в Национална

художествена академия с дисертация на тема „Монументалността като характеристика

на формата. Проблеми при пластичния изказ в скулптурата малък формат на Любомир

Далчев от 60-те и 70-те години“. Учредител е на Сдружение за визуални изкуства

„ДРЕНАРТ“ и  е редовен член към секция „Скулптура“ на СБХ.



Орлин Иванов започва преподавателска работа през 2006 г като редовен асистент в

Университета по архитектура, строителство и геодезия гр. София към катедра „Рисуване и

Моделиране“. През 2018 г. печели конкурс и е назначен за „главен асистент“ в същата

катедра.

В периода 2002 – 2022г. е участвал със свои творби в редица международни и

национални изложби по скулптура, както и в множество скулптурни симпозиуми.

Подчертан фокус в неговите работа е пространственото интерпретиране на натурата, като

особено характерен е този избор в самостоятелната изложба „Кариатиди“ (галерия

INTEGRATED ARTISTS, София 2022 г.)

, която има и непосредствено отношение към хабилитационния му проект и към

преподавателската му работа. Изключително активен автор на скулптурни произведения в

различни жанрове: Участник е в множество значими международни и национални

изложби, в скулптурни пленери. Сред тези участия трябва да се посочат следните

впечатляващи реализации :

2022 - КАРИАТИДИ, Самостоятелна изложба, галерия „INTEGRATED ARTISTS“, София

2021 - „КОРЕНИ“, Музей за съвременно изкуство, „Софийски арсенал“, София

2020 – „ПОРТРЕТЪТ“, галерия на СБХ

2015 – „БЕЗ ДИСТАНЧИЯ“, галерия „Райко Алексиев“, София

2014 – „НЕБЕСНИ ПЪТИЩА“ ГХГ Варна

2018 – Пленер и изложба на преподаватели и студенти от катедра „Скулптура“ на

НХА, София и Белградския университет в галерия „Мисията“ към МВнР на Република

България

2015 - Скулптура към „Алея на творците“ на Министерство на Културата към ЧСГ,

България



2013 - Процес - симпозиум "Форма' към НГПИ Тревненска школа – Трявна, България

2013 – Скулптурен симпозиум в дърво– Бяла, България

2007 – Скулптурен симпозиум - Габрово, България

2005 – Министерство на външните работи - София, България

2019 – 1-во място в конкурс на БНБ, за монета „125 години от рождението на Гео Милев“

2020 - 1-во място в конкурс на БНБ, за монета „Средновековни български владетели – Хан

Омуртаг”

Активната творческа дейност на Орлин Иванов и най-вече качествата на реализираните

проекти ми дават основание да го определя, като един от водещите автори на своето

поколение и сцената на българската съвременна скулптура.

Понастоящем гл. ас. д-р Орлин Иванов работи като редовен преподавател в УАСГ, катедра

„Рисуване и Моделиране“.

2. Общо описание на представените материали

За участие в конкурса гл. ас. д-р Орлин Иванов представя хабилитационен труд на тема

„Пространствено интерпретиране на натурата - основни характеристики на изразните

средства във фигуративната скулптура“ включващ две фигуративни скулптурни серии –

„Кариатиди“ и „Портрети“.

Самостоятелна изложба „КАРИАТИДИ“, галерия INTEGRATED ARTISTS, гр. София 2022

г. Възпоменателна монета „ Хан Омуртаг“ 2021 г., Възпоменателна монета „125 години от

рождението на Гео Милев“ 2020 г., Мемориал „Венец на духовността“, към Алеята на

творците в СЦГ, гр. София, скулптурна композиция „Тракийският конник“, с. Бенковски,

община Кирково.



Представени са участия в седем колективни изложби, една национална и един

международен скулптурен пленер. Също така и участие в два национални симпозиума по

скулптура в дърво –гр. Бяла 2014г. и към сдружение „Дренарт“2015г.

По отношение на наукометричните показатели и разпознаваемостта на кандидата са

приложени пет цитирания (без автоцитати) – в нереферирани издания с научно

рецензиране и рецензии за реализирани творчески изяви в специализирани издания.

Преподавателската дейност на гл. ас. д-р Орлин Иванов включва провеждане на

упражнения в дисциплината „Моделиране“ към Катедра „Рисуване и Моделиране“,

Архитектурен факултет на УАСГ, както и ръководство на научен проект на тема

„Морфологичният анализ на природни обекти като специфичен подход за извличане на

пространствени принципи в процеса на организация на формата. Практики в контекста

на българската национална идентичност и културно наследство“. От 2019 г. гл. ас. д-р

Орлин Иванов е и водещ преподавател на курс в дисциплината „Моделиране“.

Представените от кандидата материали отговарят на изискванията, посочени в Закона за

развитие на академичния състав в Република България, както и в Правилника на

Университета по архитектура, строителство и геодезия за прилагане на Закона за развитие

на академичния състав в Република България.

3. Обща характеристика на дейността на кандидата

Основният хабилитационен труд е структуриран в две части. В първата част е изложена и

аргументирано защитена основната теза на гл. ас. д-р Орлин Иванов. Формулират се

понятия и се създават условия за последващи мисловни конструкции, отнасящи се до

представените произведения.

Втората част на хабилитационния труд се състои от албум, съдържащ визуален материал,

част от творчеството на кандидата, подкрепящ изложената теза.



Писменият текст, който съпровожда и свързва различните участия на автора, със заглавие

„Пространствено интерпретиране на натурата - основни характеристики на изразните

средства във фигуративната скулптура“ е написан с необходимата целесъобразна

прецизност и същевременно детайлно разбиране на проблематиката в нейните различни

аспекти – семантичен и морфологичен, като при това изложението е съчетано с опита на

автор, който работи в художествената си практика с пространствени трансформации.

Разработваният в научно и научно – приложно отношение проблем е напълно актуален и

остава такъв поради особената природа на изследвания обект - винаги отворен за новости.

Основателно е твърдението на Орлин Иванов, че относно възприемането на

произведението в неговата цялост от значение са отношенията и връзките между

различните компоненти – тема, сюжет и форма на творбата (произведението), породени от

тяхното взаимодействие. Основната теза, изложена от автора, е насочена, както той сам

декларира, към моделирането на пространствената структура на формата, като част от

общата цялост в контекста на „фигуративната скулптура“ и способността ѝ да придава

значения. Поддържам тезата на кандидата – способността да „виждаме“ е процес на

непрекъснато натрупване и анализ на информация увеличаваща нашето познание за света.

По този начин може да придаваме различни значения, променяйки конфигурацията в

структурата на произведението.

Това засяга един съвременен анализ между пространствените отношения в рамките на

художественото произведение - основен фактор за цялостното му възприемане. Този

пространствен аспект в произведението определя неговото съдържание.

Една от целите на текста е да диференцира пластичните търсения от наподобително

представящи формата фигуративни произведения. Оттук следва важната позиция на

автора, че практиката в полето на „фигуративната скулптура“ представлява процес на



осмисляне през пространствено – морфологични принципи. Изследванията върху модели

от натура е съсредоточено в установяване на вътрешната структура и идентифициране на

външни отношения.

В подкрепа на тезите си Орлин Иванов прилага препратки в исторически план

възстановява събития и тенденции и убедително демонстрира отношения с традицията.

Изследва връзката на визуален образ в актуален и исторически план и тяхното взаимно

съотнасяне.

„Затова традицията не е просто ситуацията на среща между миналото и съвременността, а

ситуацията на излъчваното от миналото въздействие, усвоявано с усилия и промяна от

съвременността.“1

Аргументирано поднася определени исторически процеси и явления, оценява ги и ги

поставя в йерархията на художествените ценности. Обстойният анализ на художествени

произведения на доказани чуждестранни и български автори в скулптурата покрива

широкия спектър от проблематиката в настоящия текст и дава теоретично знания и

критерии за анализ и оценка. Авторът е осмислил детерминирането на резултат

–исторически контекст. Налице са новаторски виждания защитени с лично създадени

творби.

Всички тези мисли и истини Орлин Иванов отлично демонстрира в своите

произведения „Кариатиди“ и „Портрети“ . Умело използва естеството на материалите, с

които работи, като средства за въздействие върху зрителя.

4. Оценка на личния принос на кандидата:

1 Ангел В. Ангелов, Размишление върху традицията https://www.academia.edu/25882917/



Представеният от гл. ас. д-р Орлин Иванов хабилитационен труд, както и авторските

произведения към него в различни жанрове на скулптурата, свидетелстват за автор с

безспорен потенциал и значими реализации.

Приносите имат предимно научно-изследователски и приложен характер и се отнасят до

следното:

▪ Художественотворческият и изследователски принос на кандидата –

практическите дефиниции свързани с пространствената интерпретация на

натурата

▪ В теоретичен аспект допълва нови страни в съществуващите знания, отделено е

внимание на пространствеността в произведението като носител на

информация и послания към възприемащия

● Категорична теоретична постановка в отношенията пространствена структура -

модел от натура

Приложните приноси на кандидата се съдържат в развитие и надграждане на

методологията на обучение на студентите по архитектура в дисциплината „Моделиране“

чрез въвеждане на иновативни подходи, стимулиращи развитието на аналитични и

творчески способности у обучаващите се.

5. Лични впечатления:

Познавам много добре Орлин Иванов, имал съм възможността да споделям всяка

негова стъпка както в личен, така и в професионален план още от 90-те години на ХХ век.

Имам преки впечатления за неговата творческа изобретателност, професионализъм и

оригинален художествен подход. Отличната му подготовка в художествените гимназия и

академия, и натрупаният огромен професионален опит са формирали Орлин Иванов като

отличен преподавател – перфектен професионалист, който умее да предаде знания и



умения, но и да предизвика креативно отношение у студентите, качества, необходими за

хабилитиран преподавател във висше учебно заведение. Радвам се, че с настоящата

кандидатура мога да видя етапен резултат от това интензивно професионално и личностно

развитие   – пример за приемственост.

6. Заключение:

Имайки предвид гореизложеното, убедено предлагам гл. ас. д–р Орлин Иванов да

бъде избран за доцент по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, за

нуждите на Катедра Рисуване и Моделиране.

11.10.2022 г. Рецензент:

Доц. д-р Панчо Куртев


