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  Представям две творчески посоки, които условно съм нарекъл "Формално" и 

"Концептуално". 

  Първата изразява една определена представа за постигане на формално 

съвършенство в изобразителното изкуство. Тя има за цел да внесе яснота по въпроса за 

необходимоста от овладяване на формалните категории с отправна точка към адаптивните 

възможности на изкуството на "старите майстори" в нашето съвремие. Това са проблемите 

свързани с рисунката, композицията, колорита, формaта,  техниката и разбирането за 

пространство,  осветление, светлосянка и стил. Ревностното им изучаване и овладяване 

съвпада с последните години на образованието ми в Художествената гимназия „Илия 

Петров”, София (1983г.), Националната Художествена Академия (1991г.), както и с 

последвалия десет годишен период. В контекста на казаното до тук представям картини-

свидетелства, разкриващи  дългогодишната ми  отдаденост на по-горе описания 

професионален идеал. Сюрреализмът, в комбинация с уменията на "старите майстори",  

беше и моя програма. В онзи период смятах, че всичко, целия свят е сюрреализъм или 

може да се тълкува сюрреалистично. После разбрах, че у нас няма такова нещо като 

сюрреализъм, а  „асоциативна метафоричност”.  И се съгласих. Така или иначе това, което 

ме привличаше в избраната посока в никакъв случай не са някакви несъзнавани състояния 

(съновидения и халюцинации), каквито се предполага, че стоят в основата на класическия 

сюр. Тъкмо обратното. Напрягал съм до краен предел всички свои умения, за да постигна 

максимума и да бъда честен към изкуството,  което съм предпочитал и харесвал, и с 

всичките си съзнателни сили съм се стремял  да намеря място  в редицата на мечтателите 

и майсторите, превръщайки и трансформирайки безличната, смазваща и сива реалност в 

надежда и възторг, в професионална и човешка свобода. Сюрреализмът не олицетворява 

вече представите ми за света, но и до днес понякога рисувам в този стил, воден от 

любопитство и носталгия - за мен предизвикателството е живо.  

  Вярвам обаче, че това, което последва в професионален план и ме изпълва с 

ентусиазъм в днешния ден, е моя нов път, защото завръщането към отминали неща, както 

собствени, така и чужди,  носи белезите единствено на маниеризъм, пък бил той и  



блестящ. Ето защо считам за основно ядро на хабилитационния ми труд т. нар цикъл 

„Концептуално”. Става дума за около 40 картини. Някои са назовани "Експонат 1...2...3"… 

Целта на тази "безличност" е да се тушира всякаква персонална конкретност, 

разказвателност, "затваряне" в идея.  

Характерно за цикъла „Концептуално”, като подход на създаване и въздействие е 

усещането за надвремева принадлежност и за непрекъснатост на  процеса. Налице е 

стремеж картината, символ на завършеност, да бъде припозната като произведение 

(понятие, което носи в себе си информацията за един контекст в развитие, отворен и 

гъвкав във времето). 
 
Ръководещо е разбирането за цялостна концепция в цикъла, която да 

не се смущава от отделните негови "брънки" (картините), както и те да не са "задушавани" 

от нея. Възможността зрителите да възприемат цялостно, ансамблово експозицията, да 

откриват характерни нейни кодове във всяка отделна творба, безпроблемно и естествено 

да "местят плъзгача" на своя интерес назад или напред спрямо точката в която се намират, 

да установяват и откриват незабелязани или забравени акценти и изрази, да разчитат тези 

кодове или техни конкурентни и в онези знакови, етапни творби, представени на 

вниманието, за да обясняват и разказват пътищата минаващи през творческата 

лаборатория, надявам се са основание да се мисли в посока   "отворено произведение”, а 

не толкова - "завършена картина”. Цикълът изразява една завършена идея за 

незавършеност и увенчава по естествен начин дългогодишни мои търсения и практики 

базирани на единственото според мен правилно разбиране на въпроса за традицията и 

приемственоста - имам предвид "традицията" в движение, в еволюция, която държи 

сметка и не прескача етапи от историческото развитие. В този смисъл мога да твърдя, че 

"Концептуално" е своеобразна кулминация на моя практичен опит и обхваща дълъг, 

съзнателен период на образование, самоактуализации и творческа активност. В 

произведенията колажът е съчетан с нарисуваното, яркият цвят - с монохромните зони, 

реалното изображение с измислената образност, недоизказаното е комбинирано с 

директен текст, основният, знаков изобразителен приоритет - фигуралното, става реална 

част от постмодерната творческа игра, а личното и биографично-описателното  е основа за 

извеждане и конкретизиране на различни метафори. Цикълът е израз на стремежа  ми да 

бъда актуален, чрез разглеждането на онези въпроси, които поставя днешния ден и в този 

контекст  да се докосна до онази култура на съвременноста, усвоима единствено с тяхна 

помощ. Той има за цел да предложи достатъчно основания "да се питаме за традицията в 

новото", за която Валтер Бенямин говори като за "нещо съвсем живо, нещо изключително 

променливо".  



За мен особено важно и съществено винаги е било и ще бъде мнението на 

"възприемателя" на художественото произведение. Този принцип, e разглеждан от 

рецептивната естетика. В съгласие със социалните тенденции през 60-те години, тя е 

методика за демократизиране на изкуството въвеждаща зрителя като равноправна 

инстанция наравно с автора и с произведението. ... Тематизирането на историчността, на 

отношенията между сегашни и минали времена, между традиция и иновация е постоянна 

нейна грижа. Комуникативността, като опит за дебат и изпращане на послание, е не само 

основна  предпоставка за постигане на професионално удовлетворение, но е и определяща 

за планирането на "следващата творческа тема". Ето защо за мен бе особено важно, че 

"Експонат 1" бе оценен в България и чужбина. Той стана един от "гвоздеите" на 

изложбата-конкурс за живопис на “Шминке” в галерия ”Сибанк “,  София
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.  През същата 

2006  бе  селектиран от международно жури за участие в  “ SACRUM 6 Trienale Sztuki  - 

Ченстохова,  Полша - “Изкуството срещу злото”. 
 

Произведенията "Лична митология 1", "Тяло", "Тялото", "Нарцис", "Днес небето 

няма да работи", "Авто (Автоконгрес)", "Най-добрата храна е тази, която ни роди", 

белязани от същия стил,  естетически характеристики и начин на мислене, бяха оценени 

по достойнство на традиционните годишни изложби на секция Живопис на СБХ - "Лични 

митологии" (2005), "Тялото" (2006), "Трафик"(2007), "Близка дистанция" (2008),  "Салон" 

(2011), считани за едни от най-важните съюзни прояви. Осезаемо и знаково е 

присъствието на тези и други подобни произведения по време на втората ми 

самостоятелна изложба в СБХ (2007), за която проф. д-р. Свилен Стефанов написа: 

  "Кирил Божков е сред авторите със "сигнално" разпознаваем изобразителен 

възглед в полето на съвременната българска живопис. Свикнали сме да го свързваме с 

късните разновидности на метода на т.нар. "асоциативна метафоричност"...  

  По-важно е, че изложбата му в залите на "Шипка" 6 неочаквано показа нови 

страни на живописния му почерк. ... Едната от новите тенденции най-общо може да се 

отнесе към процеса на цялостното модернизиране на българското изкуство през 

последните двадесет години... Имам предвид имплантирането на фотографски техники, 

проникването на текст в живописната материя, серийността на образите. ... Това са платна, 

правени през последните две години и в тях наистина се чувства едно вдъхновение от 

новооткритата мисловна и пластична траектория. ... ".  

  
Съществена за цикъла "Концептуално" е ролята на  "перформатива"

 
(в този случай 

реализиран с помоща на текста), доколкото се използва и служи  не само за описания и 

изпращане на съобщения (констативни езикови игри), а сам по себе си има действителна 



стойност и е от особена важност при опита за "изкарването" на произведението от т. нар. 

"музеен унес". Един ефект, интересуващ ме в този смисъл, е подчертаната провокация 

спрямо пасивния и репродуциращ възприемател (публиката и критиката), чрез 

възможностите, които предлага "перформативното" изкуство. Цикълът съдържа примери 

от такъв характер, в които основната идея се разкрива чрез текст, какъвто е случая с вече 

споменатото произведение "Днес небето няма да работи". Няма съмнение обаче, че 

перформативният подход е определена провокация в рамките на визуалната среда в която 

се осъществява - живописта, и е една от възможностите, които  "успяват да изведат 

зрителя от неговия унес, апелират към неговата наблюдателност и го превръщат в 

съучастник и съавтор". Например творбата "Днес небето няма да работи" провокира 

журналиста-поет Петър Петров да напише литературно произведение.  

  Друга творба визираща отношението между личноста и тоталитарната система, но 

изхождаща от позицията на самоиронията, е "Авто” (Авто-конгрес). В средата на преден 

план седи усмихнатият "ръководител", а зад него в редица - самодоволните му клонинги, с  

редови, уставни усмивки. Между "знамената" е окачен портрет на същия "вожд", 

иронично обърнат надолу с главата - идеализирано-диференциран, взаимозаменяем 

аналогизъм на образа на "ръководителя", символизиращ култа към личноста.   

  И двете произведения използват принципите характерни за социално  и 

материално диференцираните "видове виртуозност". В представените творби са 

използвани  изобразителни средства и формати подсилващи тези техни характеристики - 

колоритът преобладаващо е неутрален, черно-бял, документът и "отпадъкът" са 

съпоставени на автентичните класически материали, камерното - на площадно-

плакатното, традиционно музейното - на акционно-перформативното. Използваната 

форма на представяне е "рулото", с неговата мобилност и непретенциозност. Външната 

рамка е изоставена, употребените принтове са от евтин клас, широко използвани са 

"народните", срещани в обикновенните магазини и железарий платна, летви, бои, лепила и 

четки. Както вече споменах нерядко участие в пластичното изграждане на творбите вземат 

материали от коша за боклук -  изрезки, въженца, конци, парцалчета, изсъхнали каймаци 

бои, капачки, фотографии, етикети, бележки, билети, части от кръстословици, карти, миди 

и всевъзможни други, с типично "Арт Информел" излъчване, което приляга отлично при 

"описанието" на определени текстурни зони в творбите.
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 Всички тези "нововъведения" 

неизменно съжителстват с познатите формални изобразителни умения.                                                         

Картината се нуждае от нов път и развитие, за да остане в центъра на вниманието 

на "възприемателите" и на амбицията на автора. В непрекъснатите опити да се намерят 



допирни точки между "конвенционалното" и "неконвенционалното" тя упорито не се 

отказва от претенциите си за най-сериозна творческа изява. От друга страна съвременните 

арт формати – фотография, видеоарт, хепънинги, инсталации, пърформанси, акции, обекти 

и др. пораждат съмнения за трайноста си във времето, както и в недоказаната си 

способност на свой ред да се конкурират със следващото ново. Поставяйки под въпрос 

нашето “траене" ("durée" - термин въведен от Пол Вилирио), те олицетворяват представата 

за междинност, за преходност.  

"Модерният човек е не просто частичен (например в своята изолираност от 

колектива, в специализацията на труда и в парцелирането на някога единната ценностна 

система), но и временен, преходен, транзиторен. Затова Вирилио търси фигурите на 

междинните пространства, на онези неустойчиви територии, които биват разбулвани от 

последователностите на празни равнини и прагове и които се вмъкват като интервали сред 

интервалите на напускането и изоставянето на традиционните материали или поне на 

тяхното привично използване." 

В подобни "междинни пространства" винаги възниква въпроса - кое има по-големи 

основания да държи „палмата на първенството” – „скучноватите”, но изпитани класически 

изобразителни методи, или забавните и актуални, но неустойчиви и променливи 

съвременни технически изобразителни способи? Странен ли  е стремежът на последните 

да се „институционализират” (научно и музейно ), да правят опити за  надмогване 

усещането за  случайност и самоцел, нерядко витаещо около тях?  

Така или иначе за изявяващият се в полето на фигуралната картина съвременен 

художник не е самоцел, а е творческа необходимост да се "превъоръжи" със  

съществуващите днес изобразителни технологически и технически възможности. Налице 

е преплитане, преливане, смесване на традиция и мода, продиктувано от различни 

обстоятелства, най-общо разпознаваемо като нужда, неизбежност и наложителност. 

Традицията се нуждае от жизнен тласък и нова „видимост”, а постмодернизмът - от 

устойчивост и легитимност. Далеч преди теоретичното осмисляне на процесите, те вече са 

реализирани  чрез силата на  творческия дух, чрез повелите на креативноста. 

Новополученият от „кръстоската” между конвенционалното и неконвенционалното 

„мелез”  не е бленуван или дълго преследван идеал. Той е нечист, но жизнен, непредвиден 

и неизмислен, но оцеляващ и де факто - продължаващ развитието, а зрителите и критиката 

заемат своето конституиращо и както е редно – не първосъздателско  място. Именно 

тяхната „вторичност” свидетелства, доказва и ознаменува новото.  



При свързването между конвенционалното и неконвенционалното "се сливат два 

хоризонта на очакване", извършва се "напасване на ситуации",  "предоговарят се 

конвенции", но независимо от създадената терминология, истината е че картина и процес, 

обединявайки се, неминуемо жертват свои основни и важни характеристики. Творбата 

вече не е онази позната ни от музеите рамкирана пасивност. Контекстът ѝ като създаване 

и представяне е променен в опита да бъде възроден. Картината - произведение остава 

сравнително отдалечена от окончателното си завършване. Намесват се всевъзможни 

нововъведения, не на последно място – интерактивността. Подобни методи все повече са 

подчертавани и преследвани съзнателно. Един пример: "рулото", като легална съвременна 

форма на съществуване на едно произведение, представлява компромисен вариант 

обединяващ картина и пърформанс. Защо пърформанс? Защото всяко развиване, завиване, 

окачване, разстилане, подхвърляне и т.н. всъщност символизира развитие, 

неокончателност.  Съществуващите рискове за технологичното състояние на 

произведението при постоянното му „третиране”, сами по себе си продължават неговото 

създаване и дооформяне. Появяващите се деформации - напуквания, изтърквания,  

отлюпвания, избледнявания и т.н., видоизменят и доизграждат визията на творбата във 

всеки настоящ момент. Напълно възможно е авторът да предвижда и направлява в 

определена степен тези процеси и те да са част от концепцията му. С други думи 

"невъзможността да се фиксира завършен профил на даден жив, многовалентен, безкрайно 

вариативен по дефиниция и постоянно развиващ се организъм, какъвто е пърформансът 

като социално-художествена практика" ни дава право да легитимираме неговото участие в 

разглеждания аспект.  Вероятно направляването на деструкцията и корозията звучи 

шокиращо или несериозно като възможен акт на творческото поведение, но то е защото 

няма изграден модел. Всъщност по силата на различни обстоятелства или избори сме 

изправени пред очарованието на ... нови, безкрайни възможности. Те съществуват и се 

случват, независимо че често минават незабелязано или се възприемат като неуспех, 

дефект или странност.  

Преливането на конвенционално в неконвенционално и обратното, не датира от 

днес, както и широтата на гледната точка към него.  

Горните изследвания и размисли предлагат своеобразен ключ към новите ми 

търсения и идеи, концентрирани около темата за „Трайното и нетрайното” в живописта. 

Смятам че този въпрос е интересен и навременен. Той е свързан със социални и 

материални аспекти, имащи все по-съществена роля и значение за визията и 



предназначението на създаваното днес изкуство. Те са определящи включително и за 

характера на неговата виртуозност (неговите върхови постижения).  

  Към настоящия момент изследвам възможностите предлагани от съвременните 

нетрадиционни материали – прозрачните, гъвкави, плътни, мрежести и щамповани 

основи, като найлони, мушами, мрежи, стъкла, стереопори и пластмаси, върху които е 

възможно да се живописва. Независимо от „третирането” им чрез разнообразни материали 

и способи аз запазвам вкус към фигуралността и тематичноста. Основната цел е 

произведението да изживее пикови моменти и пълна реализация при „взаимодействие” 

или „намеса” по време на своя „бъдещ живот”. Опитите включват преди всичко т.нар. от 

мен „Найлони” – „Катедрала”, „Domat”, „Археолог”, „Птица”. Произведенията 

надхвърлят като размери 200 - 300 см. Експонират се сред природата. В хепънинга 

участват зрители, които оказват съдействие и коментират. П-образните конструкции 

позволяват свободното движение на творбите. „Намесата” и „взаимодействието”  - на/с 

вятъра, слънцето, дъжда, настъпването на ноща и утрото, изкуственото осветление, 

различната гледна точка, дистанцията, човешката намеса и т. н. се документират с 

видеокамери,  фотоапарати, микрофони и др. Свалянето, съхраняването и преместването 

на „найлона” – руло и неговата конструкция, съдържат елементи на хепънинг.  

            Онова, което представлява една такава творба, експонирана в изложбена зала е 

същото, което представлява един труп в морга. Тя е мъртва. Нейният живот се разкрива 

във взаимодействието, в движението, чрез намесата и съприкосновението с жѝвото и 

неживото...” 

  В заключение мога да кажа, че традиционно и съвременно, и формално и 

концептуално, действително си подават ръка, благодарение на обективно съществуващи 

предпоставки и основания в работите, които представям. Именно в това съзирам един от 

основните приноси на произведенията - поотделно и като цяло. Ако съществува усещане 

за находчива спонтанност, за успешна игра с художнически и творчески стереотипи бих 

счел това за комплимент, защото огромния практически и теоритичен труд, 

експериментите и неуспехите ми през годините явно не са успели да затлачат и уморят 

общото въздействие и впечатление. Не мога да отрека, че трудът ми освен всичко друго е 

и "рожба извикана за живот от времето на социален преход и ценностен релативизъм на 

т.нар. българска демокрация", но ако се погледне по-назад във времето ще се установи, че 

той е плод и резултат предимно на чиста и истинска любов към изкуството, и вяра в 

неговата сила и стойност. 

 


