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Представеният дисертационен труд е с обем от 115 страници основен текст, и 

приложения към отделните глави. Структурата на основния текст съдържа увод, три 

глави, заключение, научни приноси и библиография, наброяваща 65 заглавия на 

български и чужд език, както и 36 на брой електронни източника. В илюстративния 

материал на приложенията са включени 100 изображения, поддържащи изложената теза. 

В структурно отношение са налице всички необходими компоненти, които се изискват 

за подобен тип изследване. Обемът и съдържанието между отделните глави е 

балансиран. В текста коректно са посочени цитираните източници. 

Приложени са също така три публикации, свързани с темата на дисертационния 

труд, издадени в различни научни издания. 

 



 
 

Изкуството е своеобразен акт на комуникация, протичащ на интелектуално или 

емоционално ниво, а неговото възприятие в известен смисъл е познавателен процес, 

изискващ активно участие от страна на възприемащото съзнание. Изхождайки от тази 

позиция Илко Николчев разработва задълбочено изследване върху проблем, който в 

голяма степен остава встрани от фокуса на съвременните теоретични практики в 

България, а именно взаимодействието адресант – адресат в полето на необективната 

скулптура (дефинирана по този начин от Илко Николчев). В този смисъл темата на 

изследването е актуална и дисертабилна. 

Структурата на дисертационния труд е композирана ясно, а наименованията на 

отделните глави последователно определят посоката на изследването. 

Динамичното развитие на контекста на 20-ти век е причина за липсата на 

единомислие в сферата на изкуството относно понятийния апарат, с който се борави. В 

този смисъл дефинирането на такъв във въведението, от страна на Илко Николчев, 

безспорно допринася за коректната интерпретация на дисертационния труд. В увода ясно 

са посочени целите и задачите на изследването. Използваните методи, базиращи се на 

историографски, сравнителен и социологически подход по категоричен начин 

позволяват постигането им. Използван е голям брой теоретична литература от водещи 

изследователи, занимаващи се с този проблем. 

В дисертационния труд задълбочено са анализирани процесите, предшестващи 

появата на необективизма като визуален изказ. Приложените примери от творчеството 

на автори като Родченко, Кандински, Малевич подтвърждават изложената теза. Удачен 

е подходът, използван от Илко Николчев в тази част на изследването. От една страна се 

разглеждат прояви на необективизъм в определени направления на скулптурата 

(минимализъм, ленд арт, сайтспецифик арт), както и взаимодейстието на тези прояви със 

зрителя. От друга се разглеждат подобни проявления в зависимост от спецификата на 

пространствата (затворени или отворени), в които художникът работи. Особено 

внимание е обърнато на примери, реализирани в обществени пространства, както и на 

автори с безспорни постижения в тази посока – Ричард Сера, Аниш Капур, Христо 



 
 

Явашев. Подобен подход безспорно разширява възможностите за анализ върху 

изложения проблем.  

Съществено внимание е отделено на предпоставките, оказали влияние върху 

проявите на необективната скулптура в творчеството на български автори от посочения 

период (промяната в статута на културните институции, появата на частни галерии, 

ролята на художествения критик). Предвид основния проблем на дисертационния труд – 

взаимодействие на зрител и произведение в необективната скулптура, важен е анализът 

относно ролята на симпозиумите в съвременната скулптурна практика. Резултатът на 

скулптурния симпозиум, като своеобразна форма на художествена проява (често 

пресечена точка на различни културни идентичности), по същество е пряка намеса в 

публични и обществени пространства, което е повод за анализ върху процеса на 

комуникация произведение – зрител. Разгледани са проекции на необективната 

скулптура в творчеството на български автори от края на 20-ти и началото на 21-ви век.  

Теоретичните конструкции, изложени в първа и втора глава на изследването, 

убедително са подкрепени от личния опит на Илко Николчев, представен в трета глава 

на дисертационния труд. Приложени са произведения както от личното му творчество, 

така и такива, реализирани в съавторство с други художници. Особено внимание е 

отделено на проектите, реализирани от арт група „7+1“, чийто съосновател и активен 

член е Илко Николчев. Повечето от тези проекти, реализирани в обществени 

пространства, концептуално се причисляват към полето на засегнатия от изследването 

проблем и са практическа демонстрация за специфичното взаимодействие между зрител 

и произведение чрез средствата на необективизма. 

Приносите на дисертационния труд могат да се обобщят в няколко основни 

насоки: 

 Формулирани са белези, характеризиращи необективната скулптура: 

 Извършен е задълбочен анализ на различни фактори, оказващи влияние 

върху възприятието на дадено произведение на изобразителното изкуство; 



 
 

 Изследвано е влиянието, което световните тенденции оказват върху 

промените в българското изобразително изкуство, настъпили в края на 20-

ти век; 

 Формулирани са възможностите за взаимодействие между произведение 

на необективната скулптура и зрителя, както и стратегии за социална 

интеграция. 

 

В заключение, предвид гореизложеното, смятам, че дисертационният труд: 

 е коректен и ценен като научна интерпретация; 

 демонстрира задълбочени теоретични познания относно изложения проблем; 

 е свързан с богат практически опит, опиращ се на ясна теоретична платформа. 

Това ми дава основание убедено да предложа на уважаемото научно жури да 

присъди на ас. Илко Николчев научно – образователната степен „доктор“ в научна област 

8 „Изкуства“, професионално направление 8.2 „Изобразително изкуство“. Категорично 

ще гласувам положително.  

 

София                                                                                         .............................. 

10. 11. 2019 г.                                                                        доц. д-р Камен Цветков 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OPINION 

Associate Professor Kamen Tsvetkov, PhD – University of Architecture, Civil Engineering and 

Geodesy, Faculty of Architecture, Department of Drawing and Modeling 

 

Regarding: PhD thesis for the award of the educational and scientific degree “doctor”, scientific 

field 8.2 Fine Arts, New Bulgarian University, Department of Fine Arts, Doctoral Program in 

Visual and Plastic Arts. 

Theme: “Interaction between viewers and artistic works in non-objective sculpture. 

Manifestations in Bulgarian sculpture at the end of the 20th and the beginning of the 21st 

century” 

Author: Asst. Prof. Ilko Borisov Nikolchev 

Supervisor: Assoc. Prof. Valentin Savchev, New Bulgarian University 

 

The dissertation comprises 115 pages of main text as well as annexes to each of the 

chapters. The structure of the main body consists of an introduction, three chapters, a 

conclusion, a list of scientific contributions and a list of references amounting to 65 titles in 

Bulgarian and other languages, as well as 36 electronic sources. In total, one hundred 

illustrations accompany each of the chapters in the annexes. Structure-wise, all the necessary 

components required for this type of research are present. There is a balance between the 

chapters in terms of volume and content. The quoted sources are correctly cited in the text. 

Three publications related to the topic of the dissertation, published in different 

scientific editions, are also attached. 

Art is a kind of a communicative act that takes place on an intellectual or an emotional 

level, and its perception in a sense is a cognitive process that requires active participation of the 

receptive consciousness. Drawing on this position (thesis) Ilko Nikolchev develops an in-depth 

study of a problem that largely stays away from the focus of contemporary theoretical practices 

in Bulgaria, namely the interaction between the addressor and the addressee in the field of non-



 
 

objective sculpture (defined as such by Ilko Nikolchev). In this sense, the topic of his research 

is relevant and dissertative. 

The structure of the PhD thesis is logically composed, and the titles of the individual 

chapters consistently determine the direction of the research.  

The dynamic development of the 20th century context is the reason for the lack of 

unanimity in the field of art regarding the conceptual apparatus used. In this sense, the definition 

of such offered by Ilko Nikolchev in the introduction undoubtedly contributes to the correct 

interpretation of the dissertation. The introduction clearly states the aims and objectives of the 

study. The methods used, based on a historiographical, comparative and sociological approach, 

clearly allow them to be achieved. A large number of theoretical sources by leading researchers 

dealing with this problem have been used. 

In the dissertation, the processes that preceded the appearance of non-objectivity as a 

visual expression are thoroughly analyzed. The examples derived from the works of authors 

such as Rodchenko, Kandinsky, Malevich confirm the author’s thesis. The approach used by 

Ilko Nikolchev in this part of the study is successful. On the one hand, manifestations of non-

objectivity in certain areas of sculpture (minimalism, landscape art, site-specific art) as well as 

the interaction of these manifestations with the viewer are discussed. On the other hand, similar 

manifestations are considered depending on the specifics of the respective spaces (closed or 

open) in which an artist works. Particular attention has been paid to examples realized in public 

spaces, as well as to authors with indisputable achievements in this direction - Richard Serra, 

Anish Kapoor, Hristo Yavashev. Such an approach undoubtedly broadens the analytical scope 

regarding the presented problem. 

Considerable attention has been paid to the prerequisites that influenced the 

manifestations of non-objective sculpture in the works of Bulgarian authors from the studied 

period (the change in the status of cultural institutions, the emergence of private galleries, the 

role of art critics). Having in mind the main theme of the PhD thesis - the interaction of the 

viewer and a work in non-objective sculpture, it is important to analyze the role of symposia in 

contemporary sculptural practices. The result of the sculptural symposium, as a kind of artistic 

manifestation (often the point of intersection of different cultural identities), is essentially a 



 
 

direct intervention in public spaces, which calls for analysis of the process of communication 

between a work and a viewer. Projections of non-objective sculpture in the works of Bulgarian 

authors working at the end of the 20th and the beginning of the 21st century are considered. 

The theoretical constructs outlined in the first and second chapters of the study are 

strongly supported by Ilko Nikolchev’s personal experience which presented in the third chapter 

of the dissertation. In the annexes one can see works which are the product of his personal 

creativity and works which have appeared as a result of collaborating with other artists. 

Particular attention has been paid to the projects implemented by the art group 7 + 1, whose 

co-founder and active member is Ilko Nikolchev. Most of these projects, implemented in public 

spaces, are conceptually attributed to the field of the research problem and are a practical 

demonstration of the specific interaction between a viewer and a piece of art through the means 

of non-objectivity. 

The contributions of the dissertation can be summarized in several main points: 

 Features characteristic of non-objective sculpture have been formulated; 

 A thorough analysis of various factors influencing the perception of a work of 

fine art has been done; 

 The influence of global trends on the changes in Bulgarian fine arts, which 

occurred at the end of the 20th century, has been studied; 

 The opportunities for interaction between non-objective sculpture and viewers 

as well as strategies for social integration have been formulated. 

 

In conclusion, in view of the above, I consider that the dissertation: 

 Is correct and valuable as a scientific interpretation; 

 Demonstrates in-depth theoretical knowledge of the problem presented; 

 Is related to a wealth of practical experience based on a clear theoretical platform. 

It is on these grounds that I would like to suggest that the Honorable Scientific Jury 

should award a PhD Degree to Asst. Prof. Ilko Nikolchev in the scientific field 8.2 Fine Arts. I 

will definitely vote positively. 



 
 

 

Sofia                                                                                         .......................................... 

10. 11. 2019                                                               Assoc. Prof. Kamen Tsvetkov, PhD 

 

 


