
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. д-р Стефан Кирилов Алтъков 

 

по конкурс за доцент по 8. 2. Изкуствознание и изобразителни 

изкуства  /живопис/, обявен от Националната художествена 

академия, ДВ бр. 8 от 29 януари 2013 г. , за нуждите на Катедра  

Живопис във Факултета за изящни изкуства  

 

 

 

Запознавайки се с документите представени от 

единственият участник в настоящия конкурс гл. ас. д-р Кирил 

Любомиров  Божков, установих, че те отговарят на изискванията 

на ЗРАСРБ и на Правилника за приложението му в Националната 

художествена академия, според които: 

1.Кандидатът има придобита ОНС „доктор” въз основа на 

защитена дисертация на тема „Нови параметри на представата за 

виртуозност във фигуралната живопис през 20 век” с научен 

ръководител проф. Божидар Бояджиев през 2012г. 

2.Работи на основен трудов договор в Националната 

художествена академия, като асистент на проф. Теофан Сокеров 

от 1996г. и има необходимия трудов стаж за участие в конкурса. 

3.Творческият път на Кирил Божков може да бъде 

проследен от предоставената информация.  

Завършва Националната художествена гимназия „Илия 

Петров”, София, през 1983г. 

Завършва Националната художествена академия, София, 

специалност Стенопис, магистърска степен, през 1991г. 

Започва работа като хоноруван асистент в катедра Живопис 

на НХА през 1994г. От 1996г. е редовен асистент, след спечелен 

конкурс, в същата катедра. От 1999г. до 2003г. е старши асистент, 

а от 2004г. до сега главен асистент. 

Член на СБХ, секция Живопис от 1997г. 

През периода 1991 – 2013г. има 29 самостоятелни 

живописни изложби, представени  в София и различни градове в 

страната. 



През периода 1983 – 2013г. има и огромен брой участия в 

общи, колективни, международни изложби, конкурси, биеналета, 

пленери и др. 

През същия период има спечелени 9 награди.  

Всичко това показва една изключителна творческа 

активност, към която се добавя и голяма дарителска дейност.  

Специално трябва да се отбележи създаването през 2009г. на 

„Арт Галерия Кирил Божков”, замислена като дългосрочен 

художествен проект. 

Изявява се и в други области – илюстриране на книги, 

публикации и др. 

Негови работи са собственост на НХА, СГХГ, Народното 

събрание, Министерството на финансите, Президента на РБ, 

части сбирки и галерии в България и много държави по света. 

Творбите за хабилитация са 60 и както авторът е отбелязъл в 

справката за приносите си, представят две творчески посоки, 

които той условно е нарекъл „Формално” и „Концептуално”. 

Първата би могла да се възприеме като стремеж за 

постигане на формално/техническо/ съвършенство, свързано с 

овладяване на рисунката, колорита, композицията, 

пространството и др., както и адаптирането на изкуството на 

„старите майстори” към съвремието. 

Втората се стреми да интерпретира живописната картина 

като процес, характеризиращ се със своята напрекъснатост във 

времето и като елемент от по-голямо цяло, което е едно 

постмодерно разбиране за създаването, представянето и 

възприемането на изкуството. 

Разглеждайки тези 60 живописни картини ние можем да си 

изградим своеобразна представа за творческия път изминат от 

едно цяло поколение, работещо през това историческо време, 

което наричаме преход, чрез създаденото от един автор. В този 

смисъл, това е една емблематична колекция, която ни казва много 

за духа и естетиката на времето, което бяхме позабравили. 

В творбите от най-ранния период особено силни са 

влиянията от естетиката на сюрреализма и конкретно Салвадор 

Дали. Наистина голямо е изкушението за един млад художник, 

владеещ до техническа виртуозност своите изразни средства, да 

се впусне в безкрайните пространства на фантазията. Такива 



негови опити са „Оазис 2”, „Ева”, „Илюзии” и особено 

„Сбогуване”, които носят белега на опиянението от 

сюрреалистичната форма. Тук той има и своите постижения в 

работи като „Тайнство”, „Ежедневие” и „Някъде”.  

Важно е да се отбележи, че привързаността към 

сюрреалистичната/хиперреалистична/ образност остава трайна 

тенденция в творчеството на автора. 

Друга насока в творчеството му е постепенното включване в 

картинното пространство, за сметка на свръхреалистичното 

рисуване, елементи на експресия, които освобождават 

изображението от характерната композиционна и смислова 

претовареност. Такива работи са „Натюрморт”, „Врати и 

прозорци”, „Пламтящ куб”, „Тяло”, „Целувка” и „Хей ти!”, 

където експресивния подход придава на картината една по-

артистична образност, характеризираща се с определена 

недоизказаност, която дава възможност за своеобразно 

„съавторство” и на зрителя. 

Особено силна, демонстрираща отношение към 

използването на цвета и формата от един зрял живописец, 

надживял имитативния подход, е серията „Експонат”. Показаните 

7 работи от нея, реализирани в минималистична стилистика, 

убедително показват големия творчески диапазон на своя автор. 

Специално внимание трябва да бъде отделено и на серията 

от автопортрети, реализирани чрез оригинална автоирония: 

„Деформиран експресивно-фовистичен автопортрет”, „Аз съм се 

ядосал”, „Монолог”, „Автопортрет” и „Автоконгрес”.  

Представени са и инсталации, осъществени в конкретна 

среда, които потвърждават и концептуалната посока в неговото 

творчество. 

Цялостното впечатление от хабилитационния труд на Кирил 

Божков е за живописец владеещ своите изразни средства и умеещ 

да ги използва при решаването на всеки един художествен 

проблем. Нещо повече, той притежава широта на естетическите 

си  възгледи и способност да ги развива пластически, 

съчетавайки съдържание и форма, не само в областта на 

конвенционалната живописна картина, което го представя като 

един съвременно мислещ художник.  



Разбира се, всеки прекарал дълго време в ателието на проф. 

Теофан Сокеров не може да не изпита определено влияние, но 

Кирил Божков е успял да го преодлее, да се еманципира и да 

изгради своя собствена творческа физиономия.  

Както е известно по утвърдена традиция в Катедра Живопис 

на НХА всяко ателие има свои водещ хабилитиран преподавател, 

титуляр. Задължително е това да е утвърден живописец, автор с 

доказани качества и авторитет, а същевраменно и със знанията и 

уменията на педагог, които умее да комуникира със своите 

студенти, защото обучението по живопис е един сложен и 

продължителен процес на взаимнопроникване между младостта и 

опита. Убеден съм, че кандидатът отговаря на всички тези големи 

изисквания. 

Случи се така, че бях член на научното жури при защитата 

на дисертацията на Кирил Божков. Бях впечатлен от обема и 

съдържанието на неговия теоретичен труд. От личен опит знам 

колко е трудно за един художник, който борави преди всичко с 

изображението, да направи истинско теоретично изследване, но 

той се беше справил по безспорен начин, избирайки проблем 

който е близък до творческите му търсения.  

Сега, пишейки тази рецензия за неговата хабилитация, като 

разглеждам представената колекция от 60 живописни работи, 

които са неговия хабилитационен труд, си давам сметка, че това е 

един художник и педагог, който има какво да даде на своите 

настоящи и бъдещи студенти в ателието по живопис. 

Основавайки се на всичко казано по-горе подкрепям 

участието на Кирил Божков в настоящия конкурс и предлагам 

той да бъде избран на академичната длъжност  доцент по 

живопис в Националната художествена академия.  

 

 

 

 

30.06.2013г.                                проф. д-р Стефан Алтъков 
 
 


