
Становище  

за представения труд на  

гл.ас. д-р Кирил Любомиров Божков 

във връзка с конкурса за доцент по „живопис“ по направление 8.2. 

от проф. д-р Бисера Вълева, СУ 

 

 Кирил Любомиров Божков е единствен кандидат по обявения в Държавен вестник 

(бр.8/29.01.2013г) конкурс за „доцент“  по направление 8.2  „Изкуствознание, изобразителни 

изкуства“ (живопис) за нуждите на катедра „Живопис“ на НХА. Той е представил за 

становище хабилитационен труд с няколко различни типа визуално-пластични работи, 

текстове и отзиви върху творчеството си. 

 Кандидатът има дълга педагогическа дейност в НХА, която впечатлява с 

последователността си – от хоноруван асистент по живопис (1994г) до главен асистент със 

защитен докторат (2012г), както и респектираща художествена биография. От завършването 

си до сега, той е автор на повече от 25 самостоятелни изложби, както и на многобройни 

участия в общи изложби и художествени форуми у нас и в чужбина. Като следствие на тази 

творческа дейност, Кирил Божков е носител на различни награди, номинации и отличия.  

 Реализираният дисертационен труд “Нови параметри на представата за виртуозност 

във фигуралната живопис през XX век” на К. Божков отразява личните му артистични 

пристрастия. Той е следствие на творческите му търсения като активно реализиращ се 

художник. В труда 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 на класическата рисунка и живопис и в 

постмодерните им интерпретации.  

 В хабилитационните си работи, авторът представя, на пръв поглед, два творчески 

подхода. Единият е с водещата пластика на цвета, а другият е предимно концептуален. В това 

формално разделение, в първата група са работите правени до 2000г. В тях К. Божков 

интерпретира метаизказа на сюрреализма. Независимо от първоначалното впечатление 

авторът не бяга от действителността,“... а напротив, въздейства й, като я преобразява по 

мярката на своите желания.“(по Ивон Дюплесис) Тук бих отличила работите:  

 „Илюзии“1998, 110/90, м.б., в която общата ахроматична пестеливост на цветовата 

гама подчертава колоритно – смисловите акценти в работата; 

 „Ева“, 1996, 82/62, м.б. - произведението се отличава с ясна композиционна структура, 

на колажен принцип. В него К. Божков прави прочит (в духа на сюрреализма) на 

класически произведения, но с изменени символни послания; 



 „Някъде“ 95/ 130, м.б. - в работата, изградена в преобладаваща зелена цветова гама, в 

колоритни и смислови опозиции са използваните символните акценти-на очите, 

олицетворяващи чистота, но и мистичност, обединяващи едновременно човешкото и 

анималистичното, на загадката и равносметката, на подтикваща към грях ябълка...    

 В по-късните живописни композиции на К. Божков преобладава постмодерното 

разбиране за картината. Тя се превръща в микс от рисунъчни и живописни похвати, 

подчинени на водеща концепция. Такива примери са циклите наречени в поп-арт маниер 

„Натюрморти“, Врати и прозорци“, „Експонати“. Смесената техника, която авторът използва, 

позволява живописната структура да образува палимпсест от смисли. Автоиронията, която 

погрешно би могла да се тълкува като социална, присъства в част от представените работи. В 

„Авто“(2007,150/200,см.техника) или „Автоконгрес“ визуалната концепция овеществява 

скепсис по-близък до живописната позиция на Д.Хокни, отколкото до контрастно-социалното 

недоволство на Мазарел.  

 Към работите си за хабилитация Кирил Божков представя и няколко инсталации, в 

които живописта присъства условно. Това са ленд-арт инсталации „Птица“, „Археолог“, 

„Домат“, „Катедрала“, в които е заложена промяната и изменението на визията във времето, 

т.е. живописта се влияе от ситуирането и движението в пространството. Тези концептуални 

инсталации развиват пост-action painting философията на автора за важността на процеса на 

правене на картини и правенето на картини като творческа лаборатория. 

 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 „доцент“ по живопис гл. ас. д-р Кирил Любомиров Божков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

проф. д-р  Бисера Вълева 

05.07.2013 
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