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РЕЦЕНЗИЯ

на монографичен труд
 „Декоративни керамични разкъсани 
глазури, базирани на циркониев си-
ликат с температура на изпичане 
970оС – 1020оС“, НХА
автор Васил Георгиев Харизанов

Тези глазури, без значение дали се използват 
за глазиране изцяло или само за поставяне на 
акцент, допринасят за постигането на една 
оригинална визия, подвластна на японския есте-
тически критерий „уаби-саби“.
 
Както отбелязва в своята книга „Wabi-Sabi: The 
Japanese Art of Impermanence“ Андрю Джунипер: 
„Ако един предмет или израз може да породи в нас 
усещане за спокойна меланхолия и духовен копнеж, 
тогава този обект може да се нарече уаби-саби“. 
Именно това усещане е залегнало като основа на 
естетическия аспект на творческото търсене 
на автора. 

В този труд научният подход към стъкловидни-
те покрития е съчетан с практиката за създа-
ване на декоративни глазури. Това съчетание е 
изключително успешно, тъй като монографията 
е базирана на дългогодишната работа, научните 
изследвания и преподавателската дейност на 
автора в областта на силикатните технологии 
и артистичните керамични практики. 
Монографичният труд „Декоративни керамични 
разкъсани глазури, базирани на циркониев сили-
кат с температура на изпичане 970оС – 1020оС“, е 
в обем 136 стр. Начинът на изложение на ма-
териала прави структурата му ясна и логично 
поставена. 

Монографията съдържа значимо количество ана-
литичен материал, съпътствано от илюстра-
тивни препратки, авторски рецептури и снимки 
на пробните образци. Откритата корелация 
между количеството добавен оцветител, цвета 
и текстурата е отлична насока за творците, 
работещи в областта на керамичните изкуства. 
Като заключение може да се каже, че „Декора-
тивни керамични разкъсани глазури, базирани на 
циркониев силикат с температура на изпичане 
970оС – 1020оС“ е отличен изследователски труд 
не само със своя научен и научноприложен принос, 
но и с авторските указания за успешно реализира-
не на получените глазури в практиката. 
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Монографичният труд „Декоративни керамични 
разкъсани глазури, базирани на циркониев сили-
кат с температура на изпичане 970оС – 1020оС“ е 
изследване, което впечатлява със своята задъл-
боченост и актуалност. В него са комбинирани 
технологичен подход с артистична креатив-
ност. Този дуализъм спомага за умело преминава-
не от една чисто химикотехнологична база към 
специфичен авторски завършек на керамичната 
творба. Това е постигнато посредством раз-
работването на изцяло нови по своя химизъм 
разкъсани глазури. Авторът умело ги адаптира 
към нискоизпичащата се керамика, като в също-
то време разнообразява цветовата палитра на 
разкъсаните глазури. Особено силно впечатление 
прави фактът, че една и съща глазура може да 
изглежда различно посредством изменение на 
дебелината на нанасянето й, което дава възмож-
ност за своеобразна уникалност на изделието 
и изявяване на творческата идентичност на 
керамика. 


