
Рецензия  

за представения труд на  

доц. д-р Кирил Любомиров Божков 

във връзка с конкурса за професор по „живопис“, 

по направление 8.2. Изобразително изкуство,  

катедра „Живопис“ на НХА 

 

от проф. д-р Бисера Вълева, СУ 

 

 Кирил Любомиров Божков е единствен кандидат по обявения в Държавен 

вестник (бр.106/21.12.2018г) конкурс за „професор“ по направление 8.2 

Изобразително изкуство („Живопис“ и „Композиция“) за нуждите на катедра 

„Живопис“ на НХА, с протокол на научния съвет на НХА №21/15.03.2019г. 

Неговият хабилитационен труд се състои от работи в две посоки на живописен 

подход – концептуален и традиционен. Характерно и за двата типа творби е 

изграждането им чрез класически живописни материали акрил и акварел.  

 Кандидатът има дълъг педагогически стаж в НХА, който впечатлява с 

последователността си. Той е хоноруван асистент по живопис (катедра 

„Живопис“) от 1994г, от 1996 г. е редовен асистент към същата катедра, в 

периода  2004 г. - 2012 г. е главен асистент, а от 2013 г. заема длъжност „доцент“ 

по живопис. От 2013 г. - 2019 г. ръководи "Aтелие 39" към катедра „Живопис“ 

на НХА. Освен с последователност в педагогическата си реализация, Кирил 

Божков има респектираща художествена биография. От завършването си до 

сега, той е автор на повече от 40 самостоятелни изложби, както и на 

многобройни участия в общи изложби и художествени форуми у нас и в 

чужбина.  Някои от самостоятелните му изложби (след 2013г.) са: 2018г. – 

„Живопис“ - Галерия „Сигна“, Пловдив; 2018г. –„Живопис“ - Клуб на дейците 

на културата, Смолян; 2017 -  „След 20 години“ - Галерия DSH, София; 2017 – 

„Животът“ - Градска галерия Созопол, в рамките на отбелязването на 120 

години Национална Художествена Академия на „Аполония 2017“; 2017 – 



„Страст“ - „Арт галерия Недев“, Стара Загора; 2017 – „Живопис“ - Галерия 

„Сигна“, Пловдив; 2016 –„Живопис“ - Галерия „Околийска къща“, Дупница; 

2016 – „Живопис" - Исторически музей, Панагюрище; 2015 – „Безкрайност" - 

Галерия „Тихото гнездо“, Балчик; 2015 – „Живопис" - Галерия „Майски“, 

Попово; 2014 – „Живопис" - Галерия „Форум“, Новотел Пловдив; 2014 – 

„Трайно/ Нетрайно/ Живопис“ - Галерия „България“, Софийска филхармония, 

София; 2014 – „Живопис" - Клуб на дейците на културата, Смолян; 2014 – 

„ЖИВОтоПИСи“ - Галерия „Джамията“, Дупница; 2013 – „Живопис" - Арт 

център „Орхидея“, Карлово; 2013 – „Формално/ Концептуално“ - изложба-

конкурс за доцент на катедра Живопис, НХА.  

 Като следствие на тази своя творческа активност, Кирил Божков е носител 

на различни награди, номинации и отличия. Такива (след 2013г.) са: 2018г. – 

Победител в интернационалната категория; – Първо акварелно биенале, Куала 

Лампур, Малайзия; 2018г.– Най-добър портрет на 1st International Watercolor 

Festival „Tropical Watercolors“ Коста Рика; 2018г. – Top 100 - Universal Watercolor 

Exposition Online Contest, in Zhuji, China (Първа световна олимпиада за 

акварел); 2017г. – Топ 20 - International Watercolor Contest „Thoughts made of 

Water“ - Chihuahua, Mexico; 2017г. – Първо място за най-добър портрет на II 

международно акварелно биенале Тирана 2017/Ist Place Best Portrait – Kiril 

Bozhkov 2nd TIRANA INTERNATIONAL WATERCOLOR BIENNALE; 2017 – 

Top 30 artists in 2016 Taiwan World Watercolor Competition; 2016 – Наградата на 

IWS България (Българско акварелно общество) за принос в развитието на 

световното акварелно изкуство - Международно триенале на акварела Варна; 

2016г. – Трета награда на Biennial International Fabriano Watercolor; 2016г. – 

Награда за най-добър акварел на I International Art Festival, Bangladesh; 2014г. – 

Рицар на четката за 2013 г. - Арт център Орхидея . 

 През 2014 година Кирил Божков реализира книгата си „ВИРТУОЗНОСТ 

И ЖИВОПИС/ Нови параметри на представата за виртуозност във фигуралната 

живопис през XX век“. Този текст най-пълно отразява личните му артистични 

пристрастия и модели на визуална философия. Книгата е следствие на успешно 



защитена дисертация на тема „Нови параметри на представата за виртуозност 

във фигуралната живопис  през XX век“ през 2012г. В процеса на 

овеществяване на научното изследване, авторът успява да обедини творческите 

и педагогическите си търсения и като активно реализиращ се художник, и като 

творчески мислещ преподавател. Поради това в труда ясно се открояват два 

акцента – изследователски и методически, като и двата участват активно в 

процеса на преподаване (прилаган от автора) за формиране на пластично-

естетически интереси у студентите - в областта и на класическата рисунка и 

живопис, и в постмодерна интерпретация.  

 Както вече споменах, хабилитационният труд прави впечатление с двата 

си живописни подхода. „Концептуалният подход“ е в контекста на стилистиката 

на поп-арта и пост - модерните течения в живописта до днес, независимо от 

текстовата платформа необходима на автора за обединението им в цикли. Като 

основен  пластично-визуален проблем за кандидата, присъстващ и в двата типа 

работи, е проблемът за „трайно-нетрайно“ (както го нарича той) или иначе 

казано, проблемът за преходността. Този проблем, макар и под друга форма, е 

интересен за Кирил Божков като изследване на част от интерпретативните 

тенденции на съвременните художници като Глен Браун, Загмар Полке, Ерик 

Фишъл, Герард Рихтер и др. Трябва да отбележа, че по този начин авторът 

въздейства върху собствения си живописен подход като го променя 

чувствително.  

 Представяните работи в цикли се отличават с концентрация на идеята и 

компактност на изразните средства. Такъв цикъл е „Инструменти“. Той се 

състои от 12 различноформатни работи от размери 170/69см., 200/86см. до 

формат 20/20см. Основно те са изпълнени с акрил върху фазер и само 

малкоформатните композиции са върху платно. Самият избор на медия 

подчертава философската основа - проблем на визуалната реализация – 

преходността и реалността.  

 Акрилът, който успешно конкурира маслените бои се появява в края на 

40-те години на 20век. Като материал първоначално в промишлеността, а след 



това и като ново предизвикателство в изкуството. Основата фазер е донякъде в 

същия контекст на интерпретация. Обединени, тези физически носители на 

идеите на автора, подпомагат концепцията му. В този цикъл, в който споменът, 

носталгията и оригиналността на художествените му търсения съставят 

амалгамата на усещания, впечатление правят работите като „Леген“, акрил, 

фазер, 200/86см., „Бичкия“ акрил, фазер, 200/86см., „Кутии“, акрил, фазер, 

170/69см., „Моята бяла“, акрил, платно 150/150см.  

 Форматът и композицията в работата „Леген“, овеществява съзнателно 

търсения ефект на семантичен конфликт между конкретния повод – леген с 

всякакви инструменти и изобразителния фокус. Метафизичният изказ в 

композицията превръща обикновената на пръв поглед вещ в космическо тяло, в 

обект с дълбочинен  разрез на емоции в неочаквана гледна точка към живота 

като преплитане, съжителство на минало и настояще. Работата „Бичкия“ се 

родее с емоционалното въздействие на живописта Хаим Сутин, в която 

драматичността на мазката и топлите акценти, интерпретират нетрайността и 

преходността на отминаващото време. Много интересна в композиционно 

отношение е творбата „Кутии“ (акрил, фазер, 170/69см.). Използваните кутии от 

боя са поводът – олицетворение на отминалото време, тотем на крехка времева 

еквилибристика, която е подчертана от диагонала на композицията. Според 

автора това са монументи на „приемствеността между поколенията“, на 

материализацията на отминали емоции и щастливи моменти. Работата 

подчертава основния за хабилитационния труд на Кирил Божков проблем – 

увековечаване на нетрайността или опит за търсене на „следите на изгубеното 

време“. 

 Освен разглеждания цикъл „Инструменти“, в условно наречената 

„концептуална“ част на труда, К. Божков е включил няколко самостоятелни 

голямоформатни работи, които трудно биха се обединили в цикъл. Това са 

фигурални композиции – от еднофигурни като „Плът“, акрил, платно, 

150/120см, “В навечерието“, акрил, платно, 150/120см, до многофигурни, като 

„Животът“, акрил, платно, 150/205см, например. Всички тези произведения 



отразяват различните визуални пристрастия на автора, които се припознават в 

характерната социално-иронична натовареност на пост-модернизма.  

 Работата „Животът“, акрил, платно, 150/205см, върху която авторът 

акцентира в представения труд, е многофигурна композиция, която обединява 

емоционалните житейски и визуални търсения на К. Божков. Всъщност 

живописната композиция е обвързана с концепция и социална документация на 

реализацията. В придружаващия текст авторът подробно анализира повода, 

елементите и емоционалните пластове съпътстващи създаването на работата. В 

тази композиция кандидатът демонстрира уменията си на рисувач и живописец 

за когото основно в съвременното произведение е текстовата концепция и 

социален експеримент. 

 Особено впечатляващ е цикълът портрети „Майка ми“. Портретите се 

изпълнени с акварел върху хартия, като чрез материала авторът се опитва да 

съхрани максимално „мимолетното“, емоциите и моментното състояние на 

модела. Образът на майката е често срещан мотив в изкуството. Очевидно този 

мотив е съществен за артистичната реализация на Кирил Божков. На пръв 

поглед непретенциозни, портретите се вписват в най-добрите традиции на 

съвременния академичен подход. Придържайки се към класическия 

реалистичен метод авторът съумява да го превърне в лична емоционална кауза. 

Така, без излишна театралност в композицията и ракурсите той постига 

деликатно, но силно въздействие на вътрешното състояние на модела, на 

вглъбяването, на мълчаливия и универсален диалог със зрителя.  

 Чрез формалното разделение в подхода към представените работи, от една 

страна Кирил Божков демонстрира гъвкавост на пластичното си мислене, а от 

друга - вътрешната си свобода и склонност към експеримент. Това свое кредо 

той изразява и насочва към работата си със студентите в ателието, на което е 

титуляр.   

 Той казва, че „онова, което бих искал да усвоят студентите в съвместната 

ни работа е разбирането за свобода в изкуството, която да се стремят да 

осигурят на себе си и на другите, и която да защитават и отстояват с 



разбирането, че е основополагаща.“ 

Мисля че тези работите, които представя авторът в хабилитационния си 

труд, точно характеризират артистичната му нагласа и настоящи търсения, като 

възможно най-добре го представят и като художник. За Кирил Божков не е 

достатъчна реализацията му като артист, а му е нужен социалния дискурс,  

който да фокусира вниманието на студентите и да превърне личните визуални 

убедености на ментора в модел за следване. Тази негова убеденост пряко  

подпомага учебния процес и създава благоприятни условия за последващата го 

самостоятелна реализация на бъдещи артисти.  

 

 Смятам, че представеният хабилитационен труд отговаря на изискванията 

на ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и на Правилника за развитие 

на академичния състав на НХА. 

 В заключение, предлагам на уважаемите членове на научното жури да 

изберат на академичната длъжност „професор“ по живопис доц. д-р Кирил 

Любомиров Божков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

           /П/ 

проф. д-р  Бисера Вълева 

27.06.2019 

София 

 

 

 

 


