
Рецензия  

за представения хабилитационен труд на  

 гл.ас.д-р Атанас Александров Атанасов 

във връзка с конкурса за заемане на  

академична длъжност „доцент“  

по „Рисуване“, катедра „Рисуване“ на НХА, 

 по направление 8.2. 

от проф. д-р Бисера Вълева, СУ 

 

 Във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ по 8.2 Изобразително изкуство („Рисуване“), за нуждите на катедра 

„Рисуване“ се явява един кандидат – гл. ас. д-р Атанас Атанасов. Той е 

представил за рецензия хабилитационен труд „Рисунката – две различни 

функции. Рисунката – идея, езкиз, проект. Рисунката – самостоятелно, 

завършено произведение.“  

 

 Кандидатът е с достатъчен педагогически стаж в НХА (от 2008г.). След 

постъпването си като хоноруван преподавател е прераствал последователно в 

асистент и главен асистент в катедра „Рисуване“.  

 

 Атанас Атанасов има впечатляваща творческа биография. Автор е на  

самостоятелни изложби у нас и в чужбина, като за близките десет години те са: 

2020г. – изложба-живопис в галерия „Пролет“,гр. Бургас; изложба-живопис в 

галерия „Тереза Зиковска“, гр. Варна; изложба-живопис в ателие „Веселин 

Русев“, гр. Пловдив; изложба-икони (съавторство със Станимир Желев), в 

галерия „Арте“, гр. София; 2019г. – изложба-портрети, галерия „Резонанс“, гр. 

Пловдив; изложба-икони, галерия „Пролет“, гр. Бургас, (съвместно със 

Станимир Желев); 2018г. – изложба икони, галерия „Арте“ (съвместно със 

Станимир Желев); 2017г. – изложба-живопис „Не съм бил там“ в галерия 

„Пролет“,гр. Бургас; 2016г. – изложба „Карти Таро по стихове на Едгар Алън 



По“ в галерия „Арте“, гр. София; 2014г. – изложба (м.май) „Портрети“, в 

галерия „Средец“ на Министерството на културата, гр. София, изложба (м. юни) 

„Портрети“, в ХГ„Петко Задгорски“, гр. Бургас. Освен отбелязаните 

самостоятелни изложби Атанас Атанасов има множество участия и в различни 

общи национални и международни изложби, проекти и художествени форуми. 

Автор е на пощенски марки, пликове и печати (пощенска марка с блок „25 

години Обединена Велика ложа на България“; пощенска марка с винетка 

„Артуро Тосканини“; пощенска марка „140 години от слизането на Ботевата 

чета от кораба Радецки на козлодуйски бряг“; пощенска марка и илюстрован 

плик „Сирак Скитник“; пощенски карти – годишнини от рождението на: 

Шекспир, Лермонтов, Р. Щраус, Тарас Шевченко; пощенски карти – годишнини 

от рождението на: Дора Габе, Борис Георгиев, Радой Ралин, Васил Стефанов, 

Едуард Захариев, и др.).  

 

 Тази творческа активност е отразена и чрез различните награди и 

номинации на автора, сред които: 2011г. – Награда от конкурс на СБХ за 

специализация в Cité des Arts, гр. Париж, Франция; 2010г. – Номинация от 

биeнале „Приятели на морето“, гр. Бургас; 2008г. – Наградата за живопис от 

биенале за съвременно българско изобразително изкуство „Приятели на 

морето“, гр. Бургас;  Първа награда от национален конкурс „Българката на 21 

век“ на СБХ и Красная линия; Номинация - „Награди за съвременно българско 

изкуство на Мтел“; 2007г. – Наградата на галерия „Станислав Доспевски“ от 

националната изложба „Левски и времето“; 2006г. – Диплом за цялостно 

представяне от lll биенале на малките форми, гр. Плевен. 

 

 През 2018г. Атанас Атанасов защитава дисертационен труд на тема: 

„Проучване, адаптация и реализация чрез средствата на рисунката на карти 

Таро (Върху творчеството на Йеронимус Бош, Густав Климт, Едгар Алън По)“, 

който представя една част от  художествените му търсения и творческа посока в 

областта на рисунката.  



 

 В контекста на заглавието на хабилитационния труд на Атанас Атанасов е 

представил два типа работи базирани върху рисунката. По-голямата част от 

рисунките, вариантите и езкизите в труда са от респектиращата подготовка и 

краен визуален резултат в католическата църква „Дева Мария от Фатима“ в град 

Плевен.  

 Малките подготвителни рисунки, цветни ескизи и завършени работи 

оформят целия краен визуален резултат от работата на автора. Във всички етапи 

той впечатлява с умението си, в рамките на неизбежни наложени норми, да 

остане верен на синтеза на линия и форма и да бъде разпознаваем като 

присъствие и личен почерк. В ескизите за изображенията на Св. Тереза, Св. 

Бенедикт, Св. Катерина, Св. Бригита, независимо от обвързването и развитието  

им в последващите изображения като икони, те въздействат силно с виртуозния 

рисунък, с недоизказаността си и отношението на детайла към целостта на 

фигурата. Много интересна е съпоставката между динамичния и  жив ескиз на 

Св. Тереза и спокойното обобщение в крайния вариант. Също така образите на 

Св. Кирил и Св. Методий на пръв поглед са в контекста на очакването, но 

идейните рисунки към фигурите подсказват усещането за мъдрост (Св. 

Методий) и аргументиран бунт (Св. Кирил), запазен в крайните реализации. 

  Впечатление прави ескизът - проект на Христос между папа Йоан Павел  

II и папа Йоан XXIII. Фокусът на рисунката на Атанас Атанасов в образа на 

Христос, успява да създаде внушението за възвисяване и светлина и 

независимо, че явно се подсказва развитието на изображението в крайното 

произведение, тя съдържа в себе си елементите на самостойно произведение. 

Пестеливостта на цветовата гама, деликатната и прецизна рисунка, не само 

подчертават рисуваческите умения на автора, но и овеществяват духовните му 

пристрастия и емоционални измерения на работата.  

 От всички представени езкизи и реализирани произведения особено 

впечатлява двустранният олтарен триптих „Дева Мария от Фатима“. Първото 

усещане е за придържане и вярност към стилистиката на Кватрочентото и 



Северния Ренесанс, но вглеждането във фигурите открива дълбокия и детайлен 

свят на интелигентен и подготвен художник. Атанас Атанасов успява да 

използва най-доброто от традицията, за да го интерпретира през собственото си 

светоусещане и визуална философия на съвременен автор. Може би тук е 

уместно да цитирам Роджър Фрай, който казва, че „изкуството на рисунката и 

изкуството на живописта са били винаги тясно свързани. Повечето големи 

живописци са били и големи рисувачи и повечето големи рисувачи са създали 

забележителни произведения било в живописта или в скулптурата. При все това 

обаче тези две изкуства имат свой собствен начин на изразяване отношението 

на художника към формата и са си въздействали едно на друго по най-различни 

пътища“. 

  Казаното е напълно съотносимо към работите на Атанас Атанасов. 

Виртуозните и ефирни рисунки на ангели в реализацията си са едновременно 

материални и трансцедентални, а интимните рисунки – езкизи на детски 

фигури завладяват с чистотата на чувството и невинността си в живописната 

композиция. Много стойностни са различните ескизни рисунки и крайни 

произведения обединени в цикъла „Кръстния път“. От всяка от приложените в 

портфолиото рисунки би станала много добра крайна интерпретация, но 

авторът избира това съществено обобщение на движението на фигурите и 

кадриране на композиционните решения, които въздействат най-силно като 

форма и внушение. 

  Дори неминуемата алюзия в сцената на оплакването с Пиетата от 

Авиньон не омаловажава композицията, а напротив подчертава оригиналността 

и персоналните качества на творческото мислене на Атанас Атанасов, който 

успява да намери и наложи свой прочит в установената иконографска схема. 

 

 Другата част на хабилитационния труд на автора, извън подготовката и 

реализацията на сакралното пространство в църквата „Света Мария от Фатима“ 

в гр. Плевен, се състои от няколко, не организирани в цикъл, самостоятелни 

произведения. Те са наречени от него рисунки. Формално биха могли да бъдат 



определени така. Използваната техника – цветни моливи върху хартия, 

„непоносимата лекота“ на детайлите и на пръв поглед класическата 

еднофигурна композиция, могат да отнесат работите към този жанр. Всъщност 

това са живописни портрети, в които техниката създава усещане за въздушност 

и оптическо натрупване на живописни слоеве. Във всички тях – „Портрет на 

Иван“, „Портрет на Гергана“, „Портрет на Диди“, „Портрет на Яна“, авторът 

прави виртуозни деформации, които създават индивидуалност и характер на 

модела. Донякъде иронични, донякъде объркани или вглъбени, портретите на 

Атанас не оставят зрителя безразличен. Близкият до реалността образ коварно 

скъсява дистанцията с произведението, към което наблюдаващият веднъж 

приближил остава в „капана“ на рисунката, на детайла, на майсторството и 

емоционалното излъчване на работите, защото в тези привидно ясни и 

изчистени графични силуети се откриват искрящи котешки очи, динамични, 

дори драматични гънки в общото спокойствие на силуета, двойнствен, 

сюрреалистичен свят. 

  В този ред на мисли не мога да не отбележа виртуозните акварелни 

рисунки „Морски фар – I, II, III“. За мен е неизбежна връзката с Жак Превер 

(Фаропазачът много обича птиците) и Ю. Лотман. Цикълът впечатлява в 

технически аспект с умелата употреба и овладяването на контролираната 

случайност и отношението ѝ спрямо прецизния, дори буквален, рисунък. 

Работите обаче са стойностни с емоционалния си заряд и послание. 

Композираните в тондо фарове, които се виждат през мъглата или миража на 

бляна, овеществяват взирането през далекогледа на спомените или илюзиите на 

зрителя. Фарът винаги е надежда – от брега на преживяното към кораба, лодката 

или сала на бъдещи копнежи и картини. 

 Споменах Лотман, а тук е мястото и да го цитирам по повод 

впечатляващия художник Атанас Атанасов.Той казва, че „в търсенето на нов 

свой език изкуството е неизтощимо, също както е неизтощима и познаваната от 

него действителност“.  

  



 

 

 Смятам, че представеният хабилитационен труд отговаря на изискванията 

на ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и на Правилника за развитие 

на академичния състав на НХА, както и на наукометричните изисквания на 

НАЦИД. Кандидатът покрива минималните национални изисквания за заемане 

на обявената академична длъжност (доцент). 

 

 В заключение, предлагам на уважаемите членове на научното жури да 

изберат на академичната длъжност „доцент“ по рисуване, за нуждите на 

катедра „Рисуване“ в НХА,  гл. ас .д-р Атанас Александров Атанасов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

проф. д-р  Бисера Вълева 

 

 

25.10.2021 

София 

 

 

 

 


