
 1 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

за хабилитационния труд на кандидата за доцент по живопис за 

нуждите на катедра „Живопис” при Националната художествена 

академия – гл.ас. д-р Кирил Любомиров Божков 
 

 

Рецензент: проф. Тома Върбанов 
 

 

Често се случва – натрупаната библиотечна култура, 

теоретична подготовка и дори душевната отзивчивост на 

изследователя в изкуството да се окажат недостатъчни за разкриване 

точната характеристика на един художник, както и за най-прецизното 

осветяване на неговото творчество. То винаги остава някаква 

недосегаема енигма, даваща шанс за неочаквано приключение и 

открития на търсещите. Затова за тях най-близкото запознаване с 

личността и пътя на твореца са от първостепенно значение и 

важност. 

Приех със задоволство предложението да рецензирам 

представения на конкурса за доцент по живопис в Националната 

художествена академия хабилитационен труд на живописеца Кирил 

Божков не само защото е един оригинален и утвърден художник, 

когото харесвам, но и главно заради това, че като негов ръководител в 

специалност „Стенопис” го познавам добре още от студентските му 

години и мога да споделя със сигурност поне две, или три неща, които  

знам за него. 

В нравствената типология вероятно има два вида хора по 

тяхното отношшение към познанието. Първите целенасочено търсят 

поуката. Те се учат от всичко през целия си живот, бързо го усвояват, 

осмислят и се добират до желаните резултати. И търсят нови. А при 

вторите – тези процеси се движат по-забавено, а понякога и трудно. 

Правя тази констатация не защото тя е сигурен показател и гаранция 

за едно, или друго в развитието, а защото тази особеност получава 

по-силна характеризираща стойност в творческия процес, например на 

един художник. За мен Кирил Божков определено и категорично 

принадлежи на първата най-обща категория. 

Получил още в Софийската художествена гимнпазия – едно 

наистина престижно училище за изобраздително изкуство – своята 

основна и много добра професионална подготовка в сферата на 
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рисунката, живописта, композицията, материалите и тяхната 

технология, той влезе в специалност „Стенопис” на Академията с 

отворено сърце и очи за усвояване на всичко  ново, непознато и 

необходимо. Сега вече особено важно беше да овладява 

пространството и неговото въздействие, дълбочината на 

психологическата характеристика в живописта, както и 

закономерностите и логиката в стенната композиция и нейната 

реализация. Все важни и трудно постижими неща. Непоправимо 

трудолюбив и продуктивен, на дипломната си защита Кирил изпълни с 

работите си до краен предел ателие 53 и предизвика спонтанното 

одобрение не само на катедрата, но и на колегите от специалност 

„Живопис”. След две години беше поканен от тях за хоноруван  

асистент. През 1996 г. печели конкурс за редовен асистент, през 1999 г. 

става старши асистент, а от 2004 г. е вече главен асистент и досега. 

Не само преподавателската му работа в НХА, а преди всичко 

творческата му активност, развитие и успехи през тези няколко 

години, отдавна даваха достатъчно основание за неговата доцентура. 

И когато най-после въпросът узря, излезе новият, сега действащ Закон 

за научните степени и научните звания, според  който 

докторантурата е задължително условие за хабилитиране и във ВУЗ по 

изкуствата. Макар че и досега този въпрос е силно оспорван в нашите 

среди, той допълнително забави процедурата на кандидата. 

Но за Кирил Божков усилието, наречено „докторантура”, 

очаквано даде много позитивен резултат. И без нея, той безспорно има 

всички художнически качества за научното звание. Но като талантлив, 

самовзискателен и добросъвестен човек е намерил и в това изпитание 

едно творческо предизвикателство, което разкри за него нови 

възможности в сферата на теорията. По този начин, струва ми се, 

той откри след живописта – красотата и силата на словото, като 

най-мощно, универсално средство за социална и човешка взаимност. 

Макар и да очаквах, бях много приятно изненадан от качествата 

на докторската му дисертация на тема „Нови параметри на 

представата за виртуозност във фигуралната живопис през XX век”. Тя 

е наистина оригинална разработка на актуален за живописта проблем, 

която предизвика оправдан интерес със своята съдържателност и 

безукорна форма. Същите качества има и справката за приносите в 
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настоящия конкурс, в която с лекота и откровеност авторът разкрива 

важни страни на своята мотивация в творческия процес. 

Ако след хронологията на академичните активности на 

кандидата се върнем отново към първите му следдипломни години, 

тогава той вероятно е стигнал до въпроса – кой път да избере, в коя 

посока да тръгне? Естествено е да избере посоката и примера на 

художника, който още от ученическите години най-силно го е трогнал 

и очаровал. И както за всеки от нас, така и за Кирил Божков в този 

момент се появява Някой и това за него е Салвадор Дали. Гениалният  

испанец, с огромната сила на своя „визуален империализъм”, безспорно е 

завоювал сърцето на още един млад художник. Но най-уязвими от тази 

инвазия са само малцина от изкушените, които владеят перфектно 

формалните качества, присъщи на тази школа и затова се осмеляват да 

тръгнат към нея. 

За Кирил Божков това е една много ранна и красива любов, на 

която отдава чувства и страст редица години, през които сме 

свидетели на неговото успешно развитие на територията на т.нар. 

„асоциативна метофоричност”. В справката си за приносите той ни 

споделя, че приема тази формулировка, а не „сюрреализъм” и обяснява 

защо. Далеч от виденията и скритите страсти на подсъзнателното, с 

които основателно бе разшифрован класическия „сюр”, кандидатът 

подчертава съзнателния си стремеж да насочва уменията си към една 

поетична, страннна и бих казал романтична мечтателност на своите 

надежди и възторзи. „Асоциативната метафоричност” е била най-

свободната и благодатна територия за реализиране формалните 

възможности на художническото „можене”. То напира за изява не само 

през този период, минава много категорично и през втория цикъл 

„Концептуално”, продължава и сега. Дори и върху нетрадиционните 

материали и основи на последните си работи, наречени „найлони”, 

носещи хепънингов елемент, той пак вкарва изобразителността в 

странно съчетание с общия кинетичен характер на експеримента. 

Натрупаното „можене” довежда художника до щастливото 

състояние на пристрастяване, до някакъв вид „изобразителна 

зависимост”, проявяваща се във всички посоки на неговите търсения, 

дори и в най-минималистичните си форми. И аз съм убеден, че дори ако 

авторът реши някога да изостави тази страст, тя ще се превъплъти в 

нова висока естетика, вкус и култура на всичко, с което би я заменил. 
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В първата посока, наречена условно от кандидата „формално”, 

той е представил серия от 20 живописни творби, създадени от 1991 

до 2010 г., обединени от общи стилистични качества. Докато в 

условното пространство на „Оазис 2” персонажите общуват в един 

много личен, може би автобиографичен план, то в „Ева”, „Илюзии” и 

„Езда” виждаме вече оформената асоциативност на автора, 

изпълнявана с вещита и майсторство. Според мен, най-изразителния и 

красив елемент от тази серия е „Тайнството”, а малката по формат 

„Сватба” е много любопитна със своята странност и меланхолия. 

„Художник” е работата, която е съвсем правоверна в конвенцията на 

класическия „сюрреализъм”. 

Наред с тези работи, в същата обща посока Божков е включил и 

няколко различни творби, които не бих причислил към асоциативната 

метафоричност на останалите, но са не по-малко привлекателни. Това 

са – „Съд”, „Истината” и „Обект”. Общото в тях е, че 

пространството е единно и затова странните неща, които стават в 

него, звучат още по-странно. Общото е и това, че не могат лесно и 

категорично да се назоват със свой стилистичен етикет. И за тях е 

важно не литературното обяснение, а самата картина и нейната 

енергия. А тя съществува благодарение на силно напрегнатия 

психореализъм, който я акумулира. Особено последната – „Обект” е 

отлично режисирана и изпълнена като завършен образ на „Нещо” 

неизвестно, неподвластно, мистериозно и силно, което авторът 

открива в знаците на обичайните неща около нас. И това „Нещо” не е 

някакво космато страшилище, защото страхът всъщност идва точно 

от това, че е неизвестно. А си стои там на брега. Приветствам тази 

тенденция, защото зная, че Божков има открити рецептори за нея. 

Вторият цикъл „Концептуално” включва около 35 живописни 

творби, създадени през последните десетина години, твърде различни 

и автономни, но обединени от редица общи принципи и убеждения и 

от един по-ускорен ритъм на творческия пулс. Според мен, преди 

всичко те са обединени от тихата, но категорична раздяла на техния 

автор с принципите на асоциативната метафоричност. Като буден и 

мислещ художник, кандидатът усеща все по-ясно, че сюрреализмът не 

олицетворява виждането му за света и че той започва да ограничава 

присъщата му откритост към промените, към провокациите на 

новото и към променящото се битие на художническия акт. 
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Естествено произтичат и въпросите за традициите и 

приемствеността, за новата комуникативност, за въвеждане зрителя 

по-близо до творбата и за нейната „отвореност”. Отговорите на 

тези въпроси са невъзможни без използването и на нови средства – 

включване на фотоколажи, инплантиране на различни материи в 

тъканта на творбата и най-свободно шествие на текстове из 

композицията, които не толкова обясняват нещо на зрителя, а по-

скоро го освобождават за по-пряка, директна връзка. 

Цикълът е много богат на смислови и пластични нюанси като 

една своеобразна антология на дългогодишния творчески опит. За мен 

са особено пленителни работите от серията – „Натюрморт I”, 

„Велосипедист”, „Експонат I”, „Експонат IV”, „Експонат ХV” и „Експонат 

ХVII”, които носят съвършенството и изяществото на истинската 

виртуозност – понятие, на чийто по-широк смисъл във фигурацията, 

кандидатът отдели много страници в докторската си дисертация. 

Твърде успешни са и „Автоконгрес” и „Аз съм се ядосал”, които 

въздействат свежо и малко веселяшки, адекватно на тяхната 

съдържателност. Противно на тях „Монологът” е много трогателен с 

дълбочината на едно човешко състояние, или по-точно автосъстояние, 

постигнато почти без нищо, само ... с малко виртуозност. Може би 

една от забележителните творби на автора не само от този цикъл е 

композицията „Днес небето няма да работи” – една изключително 

находчиво намерена социална метафора, с много ясен адрес и силно 

въздействие. Ако целият втори цикъл „Концептуално” е насочен най-

общо към стремежа на автора да бъде актуален, то само тази творба 

е достатъчна да постигне целта. Тя е актуална и като 

съдържателност, и като форма, които са напълно адекватни и силни. 

Убеден съм, че това е постижение не само за автора и се радвам за 

неговия успех. 

За мен няма никакво съмнение, че след всичко, което е показал и 

непоказал на конкурса, катдидатът притежава ярка индивидуалност и 

зрелост на живописец, със свое място в съвременното ни изкуство. 

Затова си позволявам убедено да предложа на уважаемото Научно жури 

да присъди на гл.асистент д-р Кирил Любомиров Божков научното 

звание „доцент по живопис”, което той отдавна е заслужил. 

 
15.07.2013 г.,        Рецензент: 

София.                проф. Тома Върбанов  


