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 Кандидатът Кирил Божков е роден през 1964 година. Средното си 

образование завършва в Художествената гимназия „Акад. Илия Петров“ – София 

през1983 година.  През 1991 г. се дипломира във ВИИИ „Николай Павлович“, 

специалност „Стенопис“. Вече 25 години преподава в НХА в Катедра „Живопис“, 

като е минал през всички степени на академичната йерархия от хоноруван 

асистент до доцент – доктор. Реализирал е множество изложби, публикации, 

илюстрации към литературни произведения и др. проекти, за които многократно 

е награждаван. Всички тези дейности са надлежно описани в научно-

творческата справка. Участва много активно в художествения процес в страната 

и чужбина. От биографията на кандидата, както и от представеното портфолио 

се вижда, че има сериозен професионален опит, многостранни интереси и голям 

педагогически стаж.  

 Хабилитационният труд озаглавен „Трайно, нетрайно, живопис“ е 

композиран необичайно. В уводната част, която е доста пространна и обемиста, 

авторът ни запознава с разсъжденията си от философско-концептуален 

характер относно понятията „трайно – нетрайно“, в контекста на историческото 

развитие на изкуството, като дава интересни примери от Ренесанса, през 

Барока, модерното изкуство, до съвременната епоха. Тезите си защитава с 

умело подбрани цитати от Гомбрих, Д. Аврамов, Г. Д. Димитров, К. Цонев и др. 

автори. Ще цитирам част от увода, която в голяма степен се явява квинтесенция 

на разсъжденията на автора: „ В крайна сметка се създава характерния облик 

на епохата и ако се вгледаме, става ясно, че независимо от всичко, днешният 

художник казва онова, което има да каже. Защото, може би, днес идеите имат 

функцията да осигуряват „трайното“ в изкуството в по-голяма степен, отколкото 

формалните параметри. Не „Как ?“, а „Какво ?“, е кодът за „трайно“ в творбите 

на днешния творец.“ 

 Във втория раздел на експозето кандидатът ни запознава със самите 

произведения, които са разделени условно в три раздела. В първия раздел са 

произведенията: „Плът“, „Животът“, „Гениоти в залата на огледалата I  и II“, 

„Постмодернистично по Караваджо“, „В навечерието“, които представят 

метафорично-сюрреалистичните търсения в творчеството на Божков. Във 



втория раздел, наречен „Инструменти“ и представляващ цикъл от картини, 

където образът е определено хиперболизиран, като размер и значение, което 

му придава особен смисъл и го изважда от контекста на предмет за ежедневна 

употреба. Намирам този цикъл за творческо постижение. И третият раздел 

наречен „За акварела“, където Божков разкрива възможностите си на визионер 

и майстор на фотореалистичната интерпретация на образа чрез тази, иначе 

класическа, техника, изпълнена завидно добре.  

 В обобщение ще цитирам част от финала на уводния текст, където 

авторът доста точно и почтено разкрива своята артистична практика: „ Всеки 

художник е уникален по свой неповторим начин. Мога да кажа, че вече 25 години, 

от момента на дипломирането и до сега, установявам своята неспособност да 

принадлежа на един единствен стил и своята способност да пътешествам сред 

много стилове. Всеки преподавател трябва да отчита и култивира, според силите 

си, наличието на уникалност в своите студенти. Мисля, че в ателието, което 

ръководя, се поощрява разнообразието и се детерминира оформянето на 

автори. Винаги съм се прекланял и възхищавал на „старите майстори“, но и 

винаги съм се опитвал да не оставям глух и сляп за съвременното изкуство. 

Ръководя се от разбирането, че трябва да се държи сметка за определени 

граници, които съответстват на личното усещане за професионализъм, морал, 

емоционалност и истина, или както се казва, „Бъди верен на себе си“ . 

 В заключение: След така направените от мен констатации и изводи, си 

позволявам да препоръчам на Специализирания научен съвет кандидатът 

доц.д-р Кирил Божков да бъде удостоен със звание „професор“.  
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