
                                      СТАНОВИЩЕ 

 

 

От доц.д-р.Здравка Павлова Василева 

Относно конкурс за професор по 8.2 Изобразително изкуство/ Живопис и 

Композиция за нуждите на катедра Живопис  от  Държавен вестник бр. 106 от 

21.12.2019 и протокол на Научния съвет на НХА № 21/15.03.2019, с единствен 

кандидат доц.д-р.Кирил Любомиров Божков 

 

 

 

Доц.д-р.Кирил Божков започва преподавателската си работа в Катедра 

Живопис на Националната художествена академия през 1996, като редовен 

асистент на проф.Теофан Сокеров. През 2012 защитава  дисертация на тема „Нови 

параметри на представата за  виртуозност във фигуралната живиопис  през XX век“ 

и през 2013г. след проведен конкурс, заема длъжността Доцент. 2014 година е 

издадена книгата от дисертационния му труд „Виртуозност и Живопис/Нови 

параметри на представата за виртуозност във фигуралната живопис през XXвек.“ От 

2013 до днес е ръководител на ателие 39, едно от ателиетата към катедра 

Живопис. Приложената подробна автобиография ни напомня, че освен 

дългогодишна преподавателска практика, Кирил Божков има богата и активна 

дейност като художник. Творческата му биография отбелязва  участия в голям брой 

престижни художествени събития в България и чужбина. През последните три, 

четири  години е получил няколко отличия и награди от световни акварелни 

форуми и биеналета, по значителни от които са:  през 2018-Най-добър портрет на 

1st International Watercolor Festival „Tropical Watercolors“ Коста Рика; Top 100 - 

Universal Watercolor Exposition Online Contest, in Zhuji, China (Първа световна 

олимпиада за акварел) 2017 – Топ 20 - International Watercolor Contest „Thoughts 

made of Water“ - Chihuahua, Mexico; Първо място за най-добър портрет на II 

международно  акварелно биенале Тирана, а 2016 – Наградата на IWS България 

(Българско акварелно общество) за принос в развитието на световното акварелно  

изкуство - Международно триенале на акварела Варна. 



Хабилитационния труд на доц.д-р.Кирил Божков се състои от текст -42 

страници и  цветни репродукции на негови картини от няколко цикъла. В текста 

към хабилитационния си труд , Божков проследява хронологично, естетическите,  

технологични и идейно-пластически прилики-разлики и особености в някои от най-

ярките направления в изкуството, като се опитва да  намери дифиниция и да 

осмисли понятията  „трайно“ и „нетрайно“ тогава и днес (преди и сега). Струва ми 

се важен акцента който той  поставя-  за глобализация и изкуство, за технологии и 

изкуство, за неизбежната промяна на всичко около нас, свързана с „новите“ 

стойности в изкуството(в частност и в живописта). Вечните цености и трайни 

артефакти срещу  нетрайното, еднодневното и повърхностното;  Новите материали 

и съвременни технология откриват пред художника, почти неограничени 

възможности  и начини за спонтанни, артистични жестове. В 21 век границата 

изкуство- живот, губи отчетливи параметри- всичко създадено от човека/ и не 

само/, може да бъде заявено като акт или предмет на изкуството.  Този текст 

косвено засяга въпроса – Какво или каква е днес Живописта? Какво е нейното 

място в този динамичен, бих казала понякога агресивно въздействащ визуален 

свят?  Може ли антиподи- идеи, материали, концепции и визуални естетики  да 

същуствуват равностойно  в едно произведение? Божков пише:„Креативността 

днес сякаш е на страната на куриозното, забавното, любопитното и така се 

самообрича на нетрайност и преходност, в което само по себе си има огромна доза 

привлекателност.Безспорно съвременните възможности и материали са едно 

огромно поле за изява на творческия дух, където електрониката е новата 

технология, а виртуалното пространство измества познатите галерийни и музейни 

пространства“. 

 Картините предложени в хабилитационния труд се разделят в няколко 

групи: Голямоформатните композиции  (Животът, Гениоти в зала с огледала I и II,  

както и картините „Постмодернистично по Караваджво“, „В навечерието“), цикълът 

„Инструменти“ и акварелните портрети-„Майка ми“ I,II,III,IV и V. През годините 

К.Божков е показал че се чувства конфортно в много различни стилови и 

технологични зони на живопис и еднакво добре може да ползва  класическата 

рисунка и живописна техника, експресивността на цвета и формата, както и 

сложната и капризна акварелна техника.  

В голямоформатните му картини, свързани с естетиката на асоциативно-

метафоричния подход, красноречиво е изразена тезата му за трайното и 

нетрайното, вечното и тленното  в изкуството и в живота. Платното 

„Постмодернистично по Караваджо“, е  пресечена точка на традиция и иновация, 



на теза и антитеза. Ясна картина за „постконцептуалното състояние на изкуството“,  

в което  равнопоставено съжителстват противоположни подходи, средства и дори 

идеи. Спонтанни и експресивни са картините от Цикъла “Инструменти“, в които 

нишката на личното е силно преплетана с експеривния подход и експеримента. 

„Дрелка“, „Бичкия“,“Стълба“ и „Секира“ са  портрети на инструменти-със свой 

карактер и състояние, живи и изпълнени сякаш отведнъж, за да не помръднат от 

местата си.  Дали заради прецизността, аналитичността или заради привързаността 

и отношението към портретувания, акварелните портрети на Кирил Божков са 

въздействащи и силни като емоция и изпълнение. Едно от най-големите им 

качества, е че ни връщат там от където сме тръгнали- при майката, ценостите, 

вярата в трайното, в  дълбочината и светлината на човешката душа или по-точно 

тази на твореца-художник. 

В заключение, давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното 

жури  кандидатурата  на доц. д-р Кирил Любомиров Божков за  академичната 

длъжност “професор” в Катедра Живопис на Националната художествена 

академия-София. 

 

 

 

27.06.2019                                                                      /п/ 

София                                                                              доц.д-р.Здравка Василева                                                                                                                                                                                                                 

 


