
Становище
от

доц. д-р Тодор Георгиев Ламбов
ВТУ “св.св. Кирил и Методий”

За присъждане на академична длъжност “доцент” в научна
област 8. - Изкуства, научно направление 8.2- Изобразително

изкуство на гл. ас. д-р Орлин Русев Иванов

Следя творчеството на гл.ас. д-р Орлин Иванов с интерес, още от
времето на неговото следване в НХА в класа на проф. Крум Дамянов.
Не се съмнявам, че кандидатът чрез своето творчество, научна и
преподавателска дейност напълно покрива, а и надхвърля минималните
наукометрични изисквания от показатели А-Ж, нужни за заемане на
академична длъжност “доцент” в научна област 8.- Изкуства, научно
направление 8.2 - Изобразително изкуство.

Досегашните теоретични изследвания на Орлин Иванов, както и
настоящия хабилитационен труд, озаглавен “Пространствено
интерпретиране на натурата”, съвсем естествено следват линията на
неговите пластически търсения, които в голямата си част са
фигуративни. Интересите на Орлин Иванов, неговите пластически
търсения се простират в много широк диапазон, както времеви, така и
жанров, от архаичната пластика до днешната фигуративна скулптура.
Той работи в областта на портрета, кавалетната и монументалната
пластика, като постижения на съвременната българска портретна
скулптура бих споменал портретите на Калина, изработени от различни
керамични маси, следващи, но и доразвиващи чрез лично авторски
намеси линията в портретното изкуство, прокарана от Любомир Далчев
до Крум Дамянов. Интересно и нетрадиционно за портрет на
коронована особа е решението за монумент на Цар Борис III.
Цялостната композиция се развива по вертикал, като колона,
портретът, освен като физическа прилика, носи много психология,
излъчва достойнство, и някаква особена меланхолия, която не съм
виждал в други негови изображения. Главата е обобщена, детайлът е
сведен до най-характерното, като не се стига до хиперболизация.
Впечатлява цялостното композиционно решение. Според мен това е
един успешен начин на интерпретиране на натурата, при който чрез
обобщение и пластична трансформация, избор и брой детайли се



изгражда условен, идеализиран образ на Борис III , при който е
избегната досадната, характерна за днешното време
имитативно-наподобителна (по думи на автора) “портретна” скулптура.
Разграничаването от наподобителното, от
натуралистично-епидермалното е проблем на нашето съвремие,
продукт на новото време и обществени отношения. Творчеството на
Орлин Иванов е коренно различно. То се придържа към дългата
традиция на европейската скулптура, като количеството натрупана
традиция в него говори за един дълбоко осмислен, емоционален, но
подчинен на логоса подход към натурата. В своето изкуство Орлин
Иванов се придържа към принципа, че скулптурата, въобще изкуствата
не изобразяват, не отразяват, и още по малко имитират или
наподобяват натурата. Това ясно се вижда в двата основни репера на
хабилитационния труд, цикъла , озаглавен Кариатиди и избраните
портрети. В портретите си Орлин Иванов не наподобява физическия
образ на портретувания, не просто търси пространствени
характеристики и фотографска прилика, той материализира своята
идея за личността на портретувания. Това виждаме, както в портретите
на Боян и на Калина, така и в портрета на Борис III. Орлин работи не
само в областта на кръглата скулптура. Той работи в областта на
релефа и медалиерното изкуство, създава серия монети. Създадената
през 2020 година юбилейна монета “125 години от рождението на Гео
Милев” има експресивно моделиран портрет на поета, умело
композиран с подписа му и текст “125 години от рождението на Гео
Милев”. Експресивната моделировка авторът свързва с творчеството на
поета и популяризирания от него западноевропейски експресионизъм.
Монетата е в тираж 3000, с номинал 2 лева, изработена е от мед (Cu
999/1000). През следващата 2021 Орлин Иванов създава още една
юбилейна монета “Хан Омуртаг”. Тя е изработена от сребро (Ag
925/1000) и е с номинал 10 лева, като тиражът е отново 3000бр. Двете
монети се отличават с хармонична композиция, баланс между текст,
символи и пластично изображение.

Може да се каже, че в хабилитационния си труд кандидатът
представя своето разбиране за скулптурата, като най-ярък пример са
серията озаглавена “Кариатиди” и портретите. Малцина са скулптурите,
които така хармонично съчетават своята практика на художници и
теоретичните си разработки. Като най-ярък пример от съвремието е
трудът на Марсел Жимон “Как разбирам скулптурата”.

Разбирането на Орлин Иванов за обобщена форма, стилизация,
тектоника на обемите, ритъм при изграждането чрез използването на
конвексни и конкавни елементи откриваме в цикъла “Кариатиди”.



Работи от този цикъл бяха представена в столичната галерия
INTEGRATED ARTISTS на улица “ Св. св.Кирил и Методий” 33. Работите,
показани в експозицията са изпълнени от материали, всеки от които
има различно изъчване: керамика, метал, гипс, дърво. Орлин Иванов
използва класически технологии, като чисти, или ангобирани
керамични маси, бялоизпичащи се и черевени глини, фина шамотна
маса. Месингови и гипсови отливки и дърво. Владеенето на материала
респектира! Цикълът е вдъхновен от древните кариатиди, жени-колони,
както ги нарича той. Малки по размер и поставени в различен контекст
те са лишени от основната си функция на конструктивен архитектурен
елемент. Обектите в изложбата въздействат както в група, така и като
самостоятелни обекти. С езика на скулптурата серията дефинира
понятия като баланс, ритъм, движение. Композирането на елементите
осъставящи тези жени-колони често има спираловиден характер, което
кара зрителския поглед да следва това спираловидно движение и така
увеличава времето за възприемане. Някои от фигурите имат вертикални
срезове през формата, което позволява сливането на и външното и
вътрешното пространство, метод познат ни от работите на кубистите.
Откриването на вътрешното пространство показва на зрителя
конструктивното оребряване на фигурата в контраст със спокойната
външна повърхност.

Авторът ни представя и своето виждане за монументалната
пластка, като показва работи от скулптурни симпозиуми, реализирани
проекти в урбанизирана среда и паркова скулптура. Те са изпълнени в
различни материали: камък, метал, дърво, керамика. Всички те имат
ясна и проста геометрия, чист и четивен силует. Такива са
работите:“Счупен кръг”от 2008, поставена пред Университета по
библиотекознание в София, “Разпад”, “Суши” и други.

Респектиращ е броят и качеството на колективните изложби и
кураторски проекти, в които участва Орлин Иванов. За много от тях са
написани рецензии и статии в национални медии. Такива са
кураторската изложба “Без дистанция”, в която той участва с творбата
“14 кадъра”, изложбите “Корени” - 16 съвременни скулптори за Галин
Малакчиев, “Небесни пътища”-Via pontica и други.

Приноси:
1. Основните скулптурни серии в хабилитационния труд

“Кариатиди” и “Портрети” дават пластичните авторови дефиниции на
пониятието пространствена интерпретация на натурата

2. Диференцирането на понятията “моделиране” и създаване на
модел”, макар и кратко кандидатът описва бездната между модел,



създаден в реалното физическо пространство и 3D фигуративен модел,
създаден дигитално във виртуално пространство

3. Принос е дифернцирането на имитативно-наподобителната и
интерпретиращата натурата фигуративна скулптура.

Предвид достойнствата на хабилитационния труд, приносите от него
богатата творческа биография, и не на последно място
преподавателската и научна дейност на кандидата убедено предлагам
присъждането на гл. ас. д-р. Орлин Русев Иванов академична длъжност
“Доцент”

Доц. д-р Тодор Ламбов


