
Р Е Ц Е Н З И Я

от проф. д-р Моника Петрова Попова
/преподавател на  НБУ

В направление 8.2. Изобразителни изкуства/

върху материалите, представени за участие в конкурс за
заемане на академичната длъжност ”доцент” по професионално

направление 8.2 Изобразително изкуство
на тема:

„ПРОСТРАНСТВЕНО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА НАТУРАТА

Основни характеристики на изразните средства във
фигуративната скулптура“

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.

Орлин Русев Иванов е роден през 10.09.1979 в гр. София.

През 1998 завършва средното си образование  в
„Художественото училище за приложни изкуства“, гр. София ,
специалност - „Метал“.



Висшето си образование получава  в „Национална
художествена академия”, гр. София, специалност „Скулптура“, на
бакалавърско ниво /2002г., а през 2004г. получава и магистърската
си диплома отново за „Скулптура“.

През 2018г. защитава докторската си теза в НХА, в катедра
„Скулптура“.

От 2006 г. е редовен асистент към катедра „Рисуване и
Моделиране“ на Архитектурният Факултет на УАСГ, София, а от
2018 г – главен асистент.

Има награди от конкурси, като например престоя му в Сите дез арт

/Париж/, както и участия в множество симпозиуми, пленери,

реализации към архитектурна среда и т.н.:

Избраните по- важни изложби до 2022 г. са:

- КАРИАТИДИ, Самостоятелна изложба, галерия „INTEGRATED

ARTISTS“, София;

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

арсенал“, София;

- 2020 – „ПОРТРЕТЪТ“, галерия на СБХ ;

- 2020 – „ПЕРСПЕКТИВИ“, галерия на СБХ ;

- 2019 – „Форум Дървопластика“ галерия „Червената точка“ ;

- 2015 – „БЕЗ ДИСТАНЦИЯ“, галерия „Райко Алексиев“, София

Кандидатът- гл. ас. д-р Орлин Иванов, участва в конкурса с:



От Показател А.1.  е представен дисертационен труд за
присъждане на образователна и научна степен „доктор“.
Дисертационният труд е 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“ /защитен на 14. 06. 2018г./.

От Показател В е реализиран авторски продукт в областта на
изкуствата, където кандидата представя самостоятелната изложба
„КАРИАТИДИ“ в галерия INTEGRATED ARTISTS, София 2022 г.
Изложбата е част от творческата му матрица към текстовата част и
показва пластично ниво, което е характерно за няколко поколения
автори, обвързани с натурата и особено с женския портрет. Колегата
демонстрира една високо-пластична професионална база, смесена с
деструкция на формата.  Редуването на класическото със
съвременното е основно изразно средство при работите на Орлин
Иванов.

Неговият професионализъм се вижда, както при изработването на
възпоменателната монета на „ Хан Омуртаг“  от 2021г., така и от
монета  по повод „125 години от рождението на Гео Милев“ 2020 г.

Монетата посветена на годишнината от рождението на Гео Милев
, е една от най- въздействащите, които съм виждала до момента.

От Показател Г , намирам за прекрасни проектите от ІV-ти
Национален симпозиум по дървопластика в гр. Бяла от 2014г., както
и работата реализирана по време на Международен пленер „Форма“
в гр. Трявна.

Композицията от 4 еднотипни елемента е минималистично
поведение на концентрирана естетика, приближаваща се до



лендарта или на подобни визии в концептуалното и съвременно
изкуство.

Отново в Показател Г,   участието на колегата Иванов в
колективния проект  „Корени“, посветен на Галин Малакчиев /
представена в  Национална Галерия, Софийски арсенал, 2021г./ е
възхитителна проява на творчески генезис във фигуративната
пластика. Това за мен е и една от най- силните негови прояви от
присъстващите в доказателствения материал към хабилитационния
труд.

Много силни пластически и концептуално подведени, са
работите „ Спирала“ и „Калина“.

Заради творбата „Калина“, съм посетила многократно изложбата
„Портретът“ през 2020г. /в изложбените пространствата на „Шипка“
6/.

Тази пластика, както и всичко останало в хабилитационния труд
на колегата, го охарактеризира като един от големите, млади
български пластици, с интердисциплинарна насоченост.

Психологична и емоционална е композицията „ Диалог“,
реализирана през 2003г., като тук Орлин Иванов, отново показва
завидно поведение в минималистичната и комбинаторна форма!
Персонификацията на материала е едно от изразните средства  в
творчеството му.

Много въздействаща е и композицията „Ходещите“ от 2003г.,
където пространственото мислене на автора е безспорно доказано и
подсказва, че автора експериментира във всички посоки на
скулптурното поведение с цел , максимално постигане на динамика
и внушение.



Чрез текстовата си част Орлин Иванов, теоретизира и създава един
добър смислов фон на представените в албума пространствени
форми.
Теоретичната и визуална връзка е категорична и достатъчна, за

осмисляне на темата за пространственото интерпретиране на
натурата.
Работата със студентите е видимо емоционална и сугестивно
обвързана.

Всички цитирания и публикации на колегата Иванов, са коректно
използвани и достатъчни като изискуем минимум по
хабилитационната документация.

Единствената ми забележка, или по- скоро препоръка, е текста да
премине през редакция, с цел корекция и изглаждане на неточности.

Относно приносите на хабилитационния труд, подкрепям
формулираното от автора, но и добавям, че такъв тип творци и
преподаватели са голямо за мен щастие, че системата ги предлага и
в последствие одобрява, защото те носят огромен творчески
потенциал и отношение към приемственост, креативност,
отдаденост и усещане за съвременна визия.

В този контекст, изказвам своите адмирации към много
доброто проучване на хабилитационния труд и отличните
творчески разработки.

В качеството си на рецензент и преподавател, но особено
на художник, заявявам, че гл. ас. д-р Орлин Иванов е едно от
най- интересните имена в съвременната българска скулптура,
занимаваща се с пространственото интерпретиране на натурата
и имайки предвид гореизложеното, предлагам гл. ас. д-р Орлин



Русев Иванов, да бъде избран за „доцент” в научна област 8
„Изкуства“, професионално направление 8.2 „Изобразително
изкуство“.

С уважение:

23.10.2022 г. Рецензент-Проф. д-р Моника Попова


