
С Т А Н О В ИЩ Е

от проф. Георги Георгиев, НХА-София

Относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност ”доцент” по професионално направление 8.2. Изкуствознание и
изобразително изкуство

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 36/13.05.2022 г. и в сайта на
УАСГ за нуждите на катедра „Рисуване и моделиране” към Архитектурен факултет като
единствен кандидат участва гл.ас.д-р Орлин Русев Иванов, гл.ас . д-р в катедрата
обявила конкурса.

Гл.ас.д-р Орлин Русев Иванов е завършил трите образователни степени в
Национална Художествена Академия в специалност Скулптура. Бакалаварска през 2002
г, Магистърска през 2004 г и докторска степен през 2018г.

Темата на дисертационния труд на докторантурата му е „Монументалността като
характеристика на формата”. Проблеми при пластичния изказ на скулптурата малък
формат на Любомир Далчев през 60-те и 70-те години”.

От 2006 година д-р Орлин Иванов е редовен асистент към катедра „Рисуване и
моделиране” на Архитектурния факултет на УАСГ София. От 2018 година е главен
асистент в катедрата.

За конкурса Орлин Иванов представя хабилитационен труд озоглавен
„Пространствено интерпретиране на натурата” и „Приложение показатели”. Към
хабилитациония труд са приложени творческа биография със списък на художествените
изяви – изложби, симпозиуми, реализации в архитектурна среда.

„Приложението - показатели” корекно представя доказателствата за изпълнени
наукометрични изисквания за творчески изяви и цялостна дейност, постижения и
награди. Приложението, като оформление, заедно с основния хабилитационен труд и
неговия изобразителен материал едно завършено общо монографично цяло с много
високо качество.

Оформлението на дисертационния труд в представянето на изобразителния
материал в хабилитационния труд е само по себе си художествено произведение.

Представения текст в хабилитационния труд има за цел, като съпровождащ албума
с изображения да създаде смислов фон и теоретична обосновка на авторска
методология при създаване на фигуративна скулптура. Определени са задачите и целта
на текста: Да диференцира пластичните търсения на базата на модели от натура от
наподобително представящи формата на натурата произведения. На базата на пластичен
език, търсен през емоцията, се определя пластичен израз. Диалогичното отношение с
натурата е базата за дефиниране на основни характеристики на скултурния изказ. За да
подчертае логиката на разсъжденията си Орлин Иванов ги систематизира в отделни



глави. Започва с кратка „екскурзия” в историята на модерната скулптура. Разглежда
търсенията на основни за развитието на Модернизма артисти – скулптори, при които
портрета и най- вече човешкото тяло са основна инспирация при откриване на собствен
пластичен език. Орлин Иванов се спира и на скулптурата в България от втората
половина на ХХ-ти век. Прави проникновен анализ на културни, исторически,
идеологически причини определящи спецификите ѝ, причините да бъде късно
„модернизирана” и да остане за дълго фигуративна. Тези характерни особености са
разгледани и пред творчеството на три поколения знакови за това време български
скулптори.

Периметърът на търсения на теоретичния текст се определя от тезата му и засяга
развитието на пластични принципи и проблеми на скулптурната форма и скулптурен
израз.

Гл.ас.д-р Орлин Иванов като опитен преподавател, не подчинява актуалното при
формообразуването въвеждане на дигиталните технологии, което засяга и
преподаването по изобразителни изкуства при работата по натура. Решението според
него, е в осъвременена методология с прецизно разграничаване на концептуалните и
пластични подходи на преподаване.

В текста са разгледани в отделните глави: анализ и синтез на формата, метафора и
аналогия при пластичното пресъздаване на натурата, геометрично моделиране и
обобщена форма, монументално и кавалетно - с точни дефиниции са включени в
съдържателния текст. Всички въпроси Орлин Иванов се стреми да обособи и дефинира
около собствените си пластични занимания и артистични изяви.

В хабилитацинния труд той представя две скулптурни серии – „Кариатиди” и
„Скулптурни портрети”.

И двете серии според мен са творчески постижения, където проблематиката на
пространство, време, движение, баланс, ритъм са решени уверено, майсторски с
разпознаваем авторски стил.

В серията „Кариатиди” – се екпериментира и със суровото излъчване на
материала и приобщаването му към общото въздействие. Серията включва няколоко
групи пластики ритмизиращи по различен начин пространството. Теса групирани и
според спецификата на избрания материал. Керамичните напомнят мощното
въздействие на антроморфната неолитна керамика. Ритмично се редуват затворени и
отворени пространства. При металните пластики – запазена е острата груба форма на
отливките, при бронза изчистена обработена повърхност, ритмични съчетания в
позитив и негатив в дърворезбата. Демонстриран е респект към материала, перфектното
му владеене за постигане на силно хедожествино внушение. При тези пластики се
набляга на архитектонични принципи на изграждане на пластичната форма. Вдъхновен
от въздействието на древните колони–жени, Орлин Иванов създава скулптури със
самостойно пространствено въздействие.

В скулптурната серия „Портрети” Орлин Иванов за всеки един от тях подробно се
спира на технологичните принципи, които използва – „Всеки един типаж е разработван
в определени пластически асоциации”. Демонстрирайки висока пластична култура, О.



Иванов свободно цитира и културни модели, стилове, без да се губи автентичния
авторски почерк. Така например в „Портрет на Калин” е търсено влиянието на
африканската традиционна скулптура, „Портрет на Боян” е в стилистиката на
православната иконографска образност. В „Портрет на монголско момиче са приложени
принципите на релеф в дърворезбата. При „Портрет на Рада” е потърсена визуална
аналогия с тракийските маски. Тези стилови аналогии са деликатно поднесени,
подсилват пространственото интерпретиране, асоциативните връзки, психологическите
планове. Единственото нещо, което не е подложено на анализ е естетическата визия,
художественото въздействие на портретите. Това разбира се не е работа на художника, а
на критика и зрителя и тук е мястото да изразя възхищението си от портретното
майсторство на скулптора Орлин Иванов. Освен от изредените портрети (кам тях
включвам и силно въздействащия портрет на Цар Борис ІІІ) силно съм впечатлен от
„Портрет на Калина” с вариациите му, което е постижение като портрет в керамичен
материал.

Хабилитационният труд завършва с посочени „Приноси”. Те отговарят на
поставените цели прецизно дефинирани и логично изведени, обхващат теоретичната
част и фигуративните скулптурни серии. Дават ми основание да определя целия
хабилитационен труд като приносен.

Смятам, че представения хабилитационен труд отговаря на изискванията на
ЗРАСРБ и на правилника за неговото приложение.

Оценявам високо квалификацията, творческите постижения, преподавателските и
изследователски качества на д-р Орлин Русев Иванов и с убеденост предлагам на
уважаемото научно жури да му присъди академичната длъжност „доцент”.

Професор Георги Георгиев


