
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. д-р Стефан Алтъков 

 

по процедура за заемане на академична длъжност „професор“,  

в Област на висше образование 8. Изкуства,  

Професионално направление 8.2. Изобразитело изкуство /живопис/ 

Катедра „Живопис“ 

Факултет за изящни изкуства  

Национална художествена академия 

 

В настоящия конкурс за професор по живопис се явява един кандидат 

Кирил Любомиров Божков. 

За участие в конкурса кандидатът представя хабилитационен труд, 

/изготвен във формат А3/, който включва текстова част, както и 

репродукции на негови живописни творби - 14 изпълнени с акрил и 5 

акварелни работи. 

Кирил Божков е художник със сериозна творческа биография. В 

неговото СV присъстват огромен брой изяви, като самостоятелните /след 

2013г./ са 17, а участията в общи изложби са няколко десетки. 

Получавал е множество награди, предимно от изложби за акварел. 

Има и участия в пленери и симпозиуми по живопис, както и илюстрации на 

книги. Автор е на книги и публикации.  

Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ както и на много галерии 

и частни колекции в различни страни по света.  

Член е на СБХ. 

Дългогодишен преподавател е в специалност „живопис“.  

През 2012 г. защитава дисертация на тема „Нови параметри на 

представата за виртуозност във фигуралната живопис на 20 век“ и получава 

ОНС Доктор.  



От 2013 г. е доцент и ръководи „Ателие 39“ към катедра Живопис на 

НХА. 

Кирил Божков е художник с утвърдено име в съвременната живопис. 

Качествата му на живописец са доказани в огромен брой творчески изяви.  

Той е автор, който владее до съвършенство техниката на живописното 

изображение. Реалистичната форма и виртуозността на рисунката са 

основните черти в неговата живопис, към които той се стреми целенасочено 

и последователно отстоява през годините. 

Хабилитационният труд, с който Кирил Божков се представя в 

настоящия конкурс носи заглавие „Трайно, Нетрайно, Живопис“ и включва 

представителна извадка от живописното му творчество, е концептуален и 

като форма и като съдържание. 

В теоретичната част авторът разсъждава в историко-философски план 

относно стойностите в живописта, а и въобще в изкуството, като тук интерес 

представляват разсъжденията му за традицията и новаторството, както и за 

ролята и значението на твореца. 

Живописните картини могат да се разглеждат в няколко групи. 

В първата са изпълнените в асоциативно - метафорична стилистика 

„Животът“, както и „Гениоти в залата на огледалата 1“ и „Гениоти в залата 

на огледалата 2“ в които авторът демонстрира оригинални композиционни 

решения. 

Втората, включваща „Постимпресионистично по Караваджо“ и „В 

навечерието“, представлява своеобразен реверанс към големи автори в 

живописта. 

В следващата серия живописни творби наречена „Инструменти“ чрез 

живописна експресия е направен опит да се одухотворят прозаичните 

предмети от бита. 

Последната част от хабилитационния труд е посветена на акварела. 

Тук освен някои бележки за спецификата на акварелната живопис са 

показани серия портрети на майката на художника, които впечатляват с със 

своя психологизъм, както и с голямото си техническо майсторство. 

Мисля, че безспорните достойнства на хабилитационния труд, както 

и постигнатото от Кирил Божков като живописец и преподавател, биха 

могли да се изтъкнат като негови приноси. 



Бих искал да споделя и личните си впечатления от колегата Кирил 

Божков. Случи се така, че бях в журито при защитата на неговата 

дисертация през 2012 г., при неговата хабилитацията  през 2013 г. и сега през 

2019 г. отново и мога да потвърдя категоричното си позитивно мнение за 

него, като художник и педагог. 

Имайки предвид всичко написано по-горе убедено предлагам на 

Кирил Любомиров Божков да бъде присъдена академичната длъжност 

„професор“ по живопис за нуждите на НХА. 

 

 

 

01.06.2019г.                                                проф. д-р Стефан Алтъков 

 

 


