
Становище  

на проф. Божидар Бояджиев за хабилитационен труд на гл. ас. д-р Кирил 

Божков във връзка с обявен от катедра „Живопис” в НХА конкурс за доцент 

по живопис 

Откривам в приложеното към хабилитационния труд творчеството на гл. ас. 

Кирил Божков две групи творби. Голяма поредица от работи тълкувам като 

„модерни”. Това са сюрреалистичните работи, дефинирани от българската 

критика и като асоциативно-метафорични. „Оазис”, „Истината”, 

„Незабравимо” са сред най-добрите примери. Изградени с техническа  

вещина и лекота те функционират  през парадоксалната, изненадваща 

връзка или липса на такава между композиционните елементи. Въпреки 

„разказа” в тях, те се възприемат „на едро”, с едно общо усещане за 

необичайност, неочакваност или дори тревога. 

По -любопитни и интересни за анализ остават „постмодерните”  работи. 

/Позволявам си това определение, давайки си сметка за опасността от 

неточност./ За да намеря път към разбирането им, а и за да открия метод за 

разчитане се позовавам на личните си наблюдения върху съвременното 

изкуство и на изследването  на проф. д-р Чавдар Попов „Постмодернизмът и 

българското изкуство от 80-те и 90-те години на ХХ век”. Цитирам: „Все пак 

Модерното изкуство, независимо от многобройните му конкретни насоки и 

тенденции, при всички уговорки, би могло да бъде описано и изследвано в 

определени стилови категории. Подобна задача, както ще видим, се оказва 

във висша степен проблематична, ако не и неизпълнима по отношение на 

съвременното изкуство, и по-конкретно на онова изкуство, което асоциираме 

с постмодерното начало. Както вече стана дума, преобладаващото число 

автори, които се занимават с постмодернизма обосновано смятат, че той не 

може да бъде дефиниран нито тематично, нито формално, нито стилово.”  В 

приложените  художествени примери гл. ас. д-р К. Божков е направил 

следващите крачки в разбирането си за живописта или просто се е оставил 

да бъде част от времето, в което съществува. Стилистическото единство е 

отстъпило място на практическата, естетическа „целесъобразност”. Авторът 



не желае да приеме и съблюдава границите на „приличието”  и без излишно 

притеснение експериментира както със смисъла така и с техниката и 

материалите за работа. В това отношение той е изобретателен, а понякога и 

доста дързък. Особен вид умонастроение или определено духовно 

състояние, „нагласа или по-скоро състояние на съзнанието” /Ж. Ф. Лиотар/ го 

превеждат през културните феномени или културната парадигма на 

съвременността. Смисловият акцент в коментираните опуси се премества в 

ландшавта на „личната митология”. /П.Коелю/ Ако се приеме отправната 

система на личния избор, на личната свобода, на личния експеримент, на 

личното откритие и постижение, на неговата временност дори в очите на 

автора, то тогава не остава нищо друго освен да се зачете една такава 

позиция за единствено възможната и правилна. Рефлексията на публиката, в 

това число и на експерти като пишещите становища и рецензии не би била 

еднозначна.  Отношението към творчеството на гл. ас. д-р К. Божков изисква 

по-специфичен критерий. Този критерий безусловно признава 

професионализма на автора и разчита в „еклектизма” на творчеството му 

преди всичко провокативността и предизвикателството. А в изкуството това 

са едни от най-ценните качества. Проф. д-р на изкуствознанието Чавдар 

Попов казва още следното: „По същия смисъл, по който няма общи модели, 

не съществуват и генерализиращи модуси на интерпретация. Следователно 

не може на има „правилна” художествена критика, няма директен опит за 

интерпретация, тъй като всички интерпретации в известен смисъл са 

„корумпирани” от културните и персонални предрасъдъци на 

интерпретатора. И така, като цяло можем да твардим със сигурност, че 

постмодернизмът води до отхвърляне на метафизиката. В тази връзка е 

много важно да се отбележи схващането на Дерида за т. н. Difference  

/различие/, върху която се гради голяма част от постмодерното разбиране за 

света. Примерите, които подкрепят гореизложените разсъждения биха могли 

да бъдат следните: „Мотолог”, 2007, см. т., пл., 151 х 130;  „Слава” 2006, см. 

т., пл., 124 х 74; „Експонат IV”, 2007, см. т., пл., 97 х 130; „Контакт”, 2008, 

акрил, пл., 117 х 300; „Аз съм се ядосал”, 2006, акрил, пл., 130 х 97; 

„Портативен Христос”, 2006, см. т., пл., 130 х 97; „Хей ти”, 2007, см. т., пл., 148 

х 94; „Автоконгрес”, 2007, см. т., пл., 150 х 200; „Автопортрет”, 2007, акрил, 



пл., 90 х 110 и др. Разбира се, колегата К. Божков не е бил в плен на 

„теорията”, докато е правел работите си. С интуиция и усет на днешен човек 

той просто се тревожи и вълнува от характера на епохата. Улавя я и я 

пресъздава като отдаден на призванието си художник.  

В този ред на мисли ценя високо полезността на гл. ас. д-р Кирил Божков 

като академичен преподавател и предлагам неговата катдидатура за 

научното звание „доцент” 

 

Проф. Божидар Бояджиев  


