
 Резюме на хабилитационен труд 

  

 Въпросите, които разглеждам в своя хабилитационен труд, са за проблема 

„трайно / нетрайно“, засягащ пряко живописта, но и за някои закономерности извън 

нея, които го пораждат и оформят. Моят интерес ме насочи към изследвания на 

доказани автори, за да потърся възможност за сравнение и изясняване - Ернст Гомбрих, 

Кирил Цонев, Димитър Аврамов, Дервиш Кемал, Джон Гатау, Димитър Димитров, 

Дейвид Айк, Пол Вирилио, Боян Добрев, Едгар Морен и др.  Сметнах за необходимо да 

използвам и предишното мое изследване - „Нови параметри на представата за 

виртуозност във фигуралната живопис през XX век“, което реално породи тази посока 

и серия от въпроси, като собствено допълнение и развитие. 

„Процеси превръщащи дадено „трайно” в „нетрайно” и заместването му от 

следващото „трайно”, са налице при всяка смяна на една историческа епоха с друга, а 

през 20 век - на всеки „...изъм” или „арт" с друг.  Логически нишки ни дават основание 

да се съгласим, че най-естествената взаимовръзка между понятията "трайно" и 

"нетрайно", е тази на ритмичната последователност и неизбежната взаимозаменяемост, 

без да е възможно да се определят веднъж и завинаги техните аспекти и параметри. 

Какви са новите „вратички” пред креативния дух в началото на 21 век? До каква степен 

всевъзможните реалности и обстоятелства влияят на представите за трайно и нетрайно 

в изкуството на живописта? Изглежда, че двигателите на творчеството могат да бъдат 

открити, както в устойчивото и трайното, така и в иновациите и експериментите.“ 

(цитат от хабилитационния труд)  

Първата част е теоритична - изследване на явления и обстоятелства, опиращо се 

на споменатите автори. Без претенции за изчерпване на темата, но с опит за изясняване 

на по-важните параметри, касаещи проблема историографски и към днешна дата. 

Във втората част са представени три посоки, които по своеобразен начин 

третират проблема за преходността, т.е. въпроса за трайното и нетрайното, поставени и 

третирани, чрез мои живописни произведения.   Картини, в които по един или друг 

начин се тълкуват въпроси, различни гледни точки и философски разбирания по темата 

за трайното и нетрайното, така както съм ги усетил и претворил в работата си, като 

съвременен човек със свое минало, настояще и бъдеще. 



Като автор по природа съм разнообразен, използвам различни техники и 

естетически подходи. Уверен съм, че това може да е полезно в работа ми и със 

студентите, да ми помага да персонализирам подхода си към тях и да бъда полезен на 

всеки един според неговите умения и идеи, като същевременно работя активно в посока 

съхраняване и повишаване на професионализма. Такъв подход – обединяване на 

персоналното и универсалното, е единствено адекватен на сто и двадесет годишните 

традиции на Националната Художествена Академия. Тези традиции трябва да са живи, 

гъвкави и непрекъснато да рефлексират новите реалности. В своята докторантура 

„Нови параметри на представата за виртуозност във фигуралната живопис през XX 

век” (2012 г.) изследвах широко и задълбочено темата в множество аспекти, 

включително педагогически.  

Винаги съм се прекланял и възхищавал на „старите майстори“, но и винаги съм 

се опитвал да не оставам глух и сляп за съвременното изкуство. Може да изглежда 

антагонистично, но аз съм убеден, че съществува единство и обвързаност, и че 

голямата тревога за преходността на всяко нещо е излишна, с оглед на законите на 

естеството на природата и развитието.  
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