
                                                   С Т А Н О В И Щ Е 

                                       От  доц.д-р. Здравка Василева 

                                   Национална художествена академия 

                                Катедра Живопис  Факултет Изящни изкуства 

 

по конкурс за академичната длъжност доцент;  научната специалност 

Изкуствознание и изобразителни изкуства, „Живопис“  шифър 05.08.04, 

обявен от Национална художествена академия- София                                    

с единствен кандидат гл.ас. д-р. Кирил Любомиров Божков 

 

 

 

В хабилитационният си труд гл.ас.д-р. Кирил Божков представя 

изчерпателно и аналитично своята концепция към двата основни 

цикъла, условно наречени „Формално“ и „ Концептуално“, както и 

богат визуален материал  от 61 репродукции  свързани с различните 

периоди в работата му. Освен тях са приложени  списък на творческите 

изяви, участия в проекти, конкурси, пленери и публикации от автора и 

за него.  

Впечатление прави творческата и професионална(преподавателска) 

изява на Божков, все пак става дума за почти 20 години стаж в 

Националната художествена академия- от 1994г постъпва като 

хоноруван асистент по живовис, а от 96г до днес е редовен 

преподавател . Това е един сериозен път, както творчески така и 

педагогически и като че ли  тази стъпка- конкурсът  за доцент, е по –

скоро наложителна, отколкото естествена.  Колегата  Кирил Божков е 

вече дълги години главен асистент в едно от ателиетата по живопис, а 



от известно време насам  се налага да поема изцяло отговорностите, 

ръководството и организацията на учебния и работен процес.   

Текста- концепция на Кирил Божков не ме изненада със своята 

задълбоченост и синтез, имайки предвид и научната му разработка  от 

неодавна защитената докторска дисертация на тема „Нови параметри на 

представата за виртуозност във фигуралната живопис на 20-ти век“. 

Наистина картината като произведениe – смислово и материално 

постоянно мени и преформулира значението си, от това имаме нужда 

ние художниците и публиката. Божков хронологично разглежда етапите 

в работата си- естествени и логични на желанието му да се опита да си 

отговори на въпроси  които вълнуват всеки сериозен автор и актуални  

на времето в което живеем. Цикъкълът му Формално- свързан с по 

ранната му работа, със асоциативно-метафоричния стил, сюрреализма  

и „култа“ към С.Дали, препраща както той ни обръща внимание, повече 

към проблемите на формата, цвета, виртуозната рисунка и 

пространството, като важни компоненти при създаването на едно 

„произведение“.  Във вторият си основен цикъл  „Концептуално“, 

Божков има съвсем различен подход и очакване от работата си, но той 

носи конкретна връзка, не само визуална, със предишните му работи. 

Колкото и различен, многообразен да е автора  неговата омисленост и 

последователност правят работата му до тук смислово-компактна  и 

концептуално изведена.Фигуралното е основен знаков(изобразителен) 

приоритет в картините му през всичките тези години.  Съвсем уместно е 

поставен въпроса за традицията и новото, за трайното и нетрайното. Как 

и по какъв начин има нужда от тях автора. И тук е мястото да кажем че 

началното разделяне на тези два подхода- формален  и концептуален 

все повече загубва конкретните си граници, появява се необходимостта 

от взаимно допълване и взаимно осмисляне. Представените от К. 

Божков творби  са част от една и съща смислова система.  



 Хронологията в текста започва с картината като произведение, като 

част от виртуозността и умението на артиста да борави с натурата, 

проследява преформулирането на нейните рамки и взаимодействието и с 

текста, за да се превърне в обект- от нетрадиционен материал, създаването 

и разрушанането на който е вид хепанинг и по този начен естествено се 

свързват и взаимодействат Концетуалното и Формалното в работата на 

Кирил Божков.   

Излишно е да преповтарям  и анализирам сериозно осмислената и 

представена в хабилитационният труд работа-  теоритична  и практична-

визуална на кандидата гл.ас.д-р.Кирил Божков.  Не по-малко важно от 

творческите изяви, пътя на постоянно търсене и приносът на 

хабилитационният труд на кандидата Кирил Божков, са и неговата 

„истинската любов към изкуството и вяра в неговата сила и стойнос“. 

Това ми дава основание с убеденост да препоръчам на уважаемото 

Научно жури да гласува положително  получаването на академична 

длъжност „доцент“  на гл.ас.д-р. Кирил Божков и да подкрепя неговата 

кандидатура. 

 

03.07. 2013                                                    доц.д-р.Здравка Василева 

  

  

 


