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 От днешна дистанция, за тези, които познават развитието на 
българската пластическа култура, цялата й сложност, с всички обществени 
и артистични промени, значението на Иван Кирков е много повече само от 
изключителен и многостранен талант.

Всяко завръщане към него ни изправя пред въпроси със сложни и трудно 
обясними отговори, до които е трудно да стигнем, ако не познаваме сложното 
и високоинтелектуално присъствие на автора, и относителната независимост 
на Съюза на художниците, особено през 70-те и 80-те години на миналия век.

Иван Кирков е от авторите с цялостно и многостранно присъствие – 
живописец, илюстратор, монументалист, сценограф – навсякъде и във всички 
области, до които се е докоснал е оставил не само силна и ярка следа, но е 
носил нови проблеми за нашето изкуство, провокира инерцията и рутината 
в мисленето, и в крайна сметка, независимо кой как го приема, винаги ни е 
респектирал със зрелостта на реализацията и с едно лично становище, което 
органически свързва универсалната информация, най-новите търсения и 
проблеми в трайни и постоянни естетически категории.  Цялостен талант, 
който разбира и владее пластическия език, и то не един път завинаги, а при 
всички случаи отново и поновому, в зависимост от задачите. Изключително 
владеене на всички съставки на този език – от големите възможности на 
сигурен рисувач до превъплъщението му в една богата и разнообразна 
живописна стилистика, която се движи от класическата завършеност до 
експресивната неповторимост на модерното изкуство, от оригиналните 
композиционни построения – до различните възможности на техническата и 
технологическата реализация.

Иван Кирков е от малцината автори в нашето изкуство, за които няма 
невъзможни и непостижими задачи. Автор на силно драматични композиции, 
изпълнени в една модерна класическа форма, на характерни синтетични 
портрети, на просто и непретенциозно композирани натюрморти и пейзажи – 
изискани, сложни и различни като атмосфера и изграждане. Едно от основните 
достойнства на Иван Кирков е движението – не преместването от едно място 
на друго, не смяната на проблемите заради самата промяна, а движението като 
творческа и духовна енергия. Търсенето на ново вътрешно качество, с риск 
дори да се изоставят завоевания, които за други са достатъчни за реализация 
на един творчески живот. Иван Кирков едновременно работи в няколко 
пластически направления без да губи характеристиката на една цялостна 
висококултурна и изтънчена душевност.

Цялостното артистично поведение на Иван Кирков поставя българската 
пластическа култура в реална съизмеримост със съвременните тенденции 
на европейското изкуство. Модерен по дух, съвременен и разнообразен като 
стилистика, рисувач от висока класа, живописец, който познаваше, разбираше 
и владееше психологическите и чисто естетическите възможности на цвета, 
Иван Кирков в определен смисъл разшири пластическата и духовна територия 
на българското изкуство.

Декември 2016  Светлин Русев
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Прозорец, 2002, маслени бои, платно, 45 х 45 см. Ателие - колекция Светлин Русев, София
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Прозорец, 1965, маслени бои, платно, 80 х 60 см. Колекция Борис Стателов
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ЖИВОПИСТА НА ИВАН КИРКОВ

Когато през 1975 г. пристъпих към работа над монография за Иван Кир-
ков, аз мислех, че познавам неговото изкуство, тъй като редовно следях 
участието му в изложбите и в рецензиите ми той винаги е бил на пър-
вите места. Грешка на самоуверената младост. Задълбоченото вникване 
във вече огромното му творчество, опитът за класификация и анализ 
разкриха пред мен един художник различен от този, когото познавах по 
отделните картини. Един творец с интереси в различни видове и жанро-
ве, с много постижения и с много лица. Най-учудващото откритие за мен 
беше невъзможността да се обособи в неговия случай прословутият „ли-
чен стил“, субективното право на който отстоявахме за всеки художник. 
И, разбира се, още по-удивително беше, че независимо от различните, 
понякога напълно противоположни решения, пред мен се извая образът 
на изключително цялостен и последователен художник. А в дългите раз-
говори разбрах, че Иван е творчески мислещ човек, с познания и с пози-
ции, с критерии и принципи. Сега, точно четиридесет години след публи-
куването на монографията, отново поведох този прекъснат разговор. Ще 
се опитам да го споделя.

Светът. Обикновено всеки художник намира своето амплоа: пейзаж, 
портрет, натюрморт, тематична картина и т.н. И. Кирков рисува много пей-
зажи, но според мен е трудно да бъде причислен към „пейзажистите“. В 
сегмента от природата или културата, който той обхваща в едно платно, 
обектът не е само гледка, той е образ на света, imago mundi. В дългата 
серия от прекрасни малки картини той търси различните измерения на 
космическия модел, различни състояния на обекта и на художника, раз-
лични ефекти на осветление и атмосфера. И. Кирков не прави разлика 
между „природа“ и „култура“. Той успява да вложи в природния мотив 
толкова много човешки чувства, че тя престава да бъде „чужда“. И обра-
тно, градските му пейзажи получават природна чистота и първозданност. 
През последните години на живота си И. Кирков нарисува десетки малки 
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по размер пейзажи, които са като къси, но прочувствени и светли поеми. 
Техният език е, строго погледнато, реалистичен. Явно душевното му на-
строение е изисквало този избор. Това са изблици на вътрешна необходи-
мост от съзерцание, на нужда да открие и прочувства красотата и поези-
ята в обикновения мотив. Както сам заявява, „без друга претенция, освен 
радостта, че мога да гледам света“. Именно на това се дължи успехът на 
тези творби – в тях всеки намира себе си, собствените си скрити поетич-
ни настройки, личните си дълбоко интимни преживявания. Общуването с 
тези малки скъпоценни платна води до пречистване.

Пейзаж с параклис, 1971 г., темпера, картон, 35 х 50 см. Собственост на семейството
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И. Кирков често се обръща към натюрморта, един жанр, който, наред с 
пейзажа, беше предпочитан от младите художници от шестдесетте го-
дини. Трактовката на предметите не е еднозначна. Понякога той търси 
тяхната осезателна материалност, друг път те са повод за създаване на 
интересна конструкция-загадка, често вещите придобиват смисъла на ат-
рибут. Художникът „играе“ с предметите, но често опредметява и човека 
– жертва на потребителската страст.

Човекът. И. Кирков демонстрира своеобразно отношение към човешкия 
род. В пейзажа човешката фигура най-вече е просто стафаж, който тряб-
ва да осмисли композицията, докато в натюрморта човекът често сам е 
опредметен. Дори в своите композиции художникът много често схема-
тизира фигурата, лишава я от индивидуални черти и качества, превръща 
я в маска или манекен, в чиято образност  навлизат и чисто геометрични, 
т.е. неорганични елементи. Тълпата е безлика, тя се състои от анонимни 
силуети, които се повтарят безкрайно и преливат един в друг. 

Проблемът на общуването е важна тема в творчеството на И. Кирков. 
Още в „Почивка“ (1960) вглъбеността на младежа, предадена чрез позата, 
полускритото и потънало в сянка лице, несъмнено говори за затваряне в 
себе си, за опит за изолиране от света наоколо. Тази картина се превърна 
в една от емблемните работи на този период в нашето изкуство. В „Гра-
дина” (1960) младата двойка е затворена в собствената си привързаност, 
което я предпазва от погледите на любопитните седящи жени. Тя сякаш 
иска да остане толкова анонимна, колкото са безликите бюстове, които я 
следят от пиедесталите си. За влюбените светът е застинал в един красив, 
поетичен миг. 

Но в редица картини И. Кирков си задава и въпроса за страшното отчуж-
дение, което наблюдава в човешките отношения. „Алиби“ (1988) е пора-
зителна картина. Бяла риза със скръстени ръкави. Отсъстват белезите 
на идентичността: лицето и ръцете – дланите са скрити в ръкавите. Една 

До брега, 1961 г., маслени бои, платно, 104 х 130 см. Колекция Борис Стателов
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До брега, 1961 г., маслени бои, платно, 104 х 130 см. Колекция Борис Стателов
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фронтална маска на безразличието. Внушението на „Сизиф“ (1980) идва 
от превръщането на сякаш изсеченото тяло на античния герой в идеал-
но правилна скала. Опитът му да излезе от нея е мъчителен, но безуспе-
шен. Не той бута камъка към върха, сам се вкаменява и усилието му само 
подчертава мъртвата надежда отново да стане човек. Масовите забавле-
ния на „обикновения“ човек често са мишена за сарказма на И. Кирков 

Тя, 1974 г., гваш, 66 х 50 см. Колекция Борис Стателов
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(„Музиканти“ 1968, „Градски шум“ 1970, „Говор“ 1970, „Усмивка“ 1974, „Ди-
скошемет“ 1979). „Градски кентавър“ (1974) олицетворява не само физи-
ческите деформации, но и новия тип двуличие и варварство, възпитаван 
у хората от градския начин на живот. Дори сексът е не винаги успешно 
усилие за установяване на близост, даже екстатичната телесна връзка не 
е непременно база за духовно сродяване („Двама“ 1998, „Кафене“ 1998, 
„Акт“ 1999, „Тя“ 2003, „Жажда“ 2007, „Вакханалия“ 2008). Художникът не 
е безразличен, той винаги взема отношение. Затова много често заема 
иронична и дори саркастична позиция – не, той не морализира, той так-
тично предупреждава. В този смисъл „Простор“ (1972) е особено пока-
зателна. Морската шир е скрита от огромното разпълзяло се във всички 
страни женско тяло. Нещо повече, успокояващият цвят на морето повях-
ва зад червената на жълти кръгове рокля, облякла това необятно тяло. 
Художникът не се надсмива над физиката, той извлича ироничния ефект 
от противоречието между названието на картината и нейния фигурален 
пълнеж.

И. Кирков създаде някои от емблематичните фигурални композиции в на-
шето изкуство от втората половина на миналия век. „Пиета“ (1963) отпра-
ща към вечната морална тема: прощаването на майката със сина, загинал 
за спасението на хората. Силата на внушението се дължи на лаконичната 
трактовка на иконографския сюжет, проектиран върху неопределен фон. 
Избягната е всякаква сантименталност: лицата са скрити, двете фигури 
са замръзнали в последна прегръдка. Анонимността е израз на само-
жертвата. Епичната мащабност на темата е изявена чрез мощта на обоб-
щената пластика и контраста на бялото тяло на убития с тъмната дреха 
на Майката. По епичност, възвишен героизъм и хуманистичен трагизъм 
„Притча“ (1973) е истински контраст на пълзящия, дребен, суетящ се в 
собствените си интереси свят. Разпнатото тяло на героя е сякаш израз на 
извисяване – той е над хоризонта, сам в небесния простор, като един Хе-
ракъл, взет от кладата на Олимп. Това е одухотворен образ на разкъсан от 
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физическа болка, изпълнен с ярост и все пак надмогнал личната трагедия 
борец. Иконографският прототип на „Разпятие“ е зает съзнателно, за да 
впише героя в епическата история на човечеството. И в двете картини 
Кирков предпочита ренесансовата трактовка на християнската тема пред 
интерпретацията на православната художествена традиция (колко мно-
го картини на тази тема се появиха след тази „Пиета“). Защото той търси 
средства за пряко психологическо внушение на подвига, а не иска да се 
ограничи само със знаковото подсказване на идеята. Двете композиции 
са насочени не толкова към емоционалното въздействие, колкото към 
мисленето, той не иска да накара зрителя да съпреживява трагедията, а 
да осмисли мащаба на величието на акта на саможертва.

Няколко десетилетия по-късно Кирков създава „Утрото на залеза“ 
(2007). В двете странични крила на триптиха са представени старци, сед-
нали на столове на морския бряг. В центъра е жена, която плете. Всички 
фигури са изобразени в гръб, сякаш останали сами в един пуст свят. Пред 
тях са трите хоризонтални ивици на пясъка, морето и небето. Изгревът е 
за тези хора, които са пред залеза на живота си. Всеки от тях е зает с нещо, 
което е правил много пъти. Но тази бренна рутинност се сблъсква с нео-
бятността и вечността на природата – винаги ще има изгрев и залез, може 
би само персонажите ще се сменят. Или ще си останат същите – анонимни 
хора вече  загърбили живота.

Портретът. Лицето въплъщава и издава характера, психическата струк-
тура на личността. Художникът създава проникновени портрети, които 
не само точно отразяват модела, но и често го идеализират като физиче-
ска красота интензивен вътрешен свят. Той неуморно рисува съученици, 
приятели, близки. Той постига лесно приликата, но това не му е достатъч-
но – той търси характера, по който хората, които познават модела, наис-
тина ще го познаят. „Портрет на К. К.“ (1958) е един от най-ранните опи-
ти за отклонение от „реализма“: стилизацията на чертите, която изостря 
тяхната характерност, напомня стила на руския авангард. В „Портрет на 
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Майка ми, 1974 г., маслени бои, платно, 100 х 70 см. Собственост на семейството
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Леда Тасева“ (1963) И. Кирков съчетава физическата елегантност на фи-
гурата с вътрешната вглъбеност на актрисата, постигната чрез позата и 
жеста. Най-ефектен от тази ранна серия е „Портрет в червено“ (1961). 
Позата на съпругата на бургаския художник Кирил Симеонов говори за 
самочувствието на тази жена, а червеният цвят на роклята е сигнален 
за предизвикателността на красотата. Галерията от портрети на хора на 
изкуството е дълга. Често И. Кирков оставя в полето на картината само 
лицето на модела. Образът на Васил Попов (1968) е моделиран в мощни 
обеми със силни контрасти на светлина и сянка на падащото отгоре ос-
ветление и това дава представа за духа на изтъкнатия писател. В „Порт-
рет на Стефан Мавродиев“ (1965) фасовата постановка и беглата четка 
разкриват лекия характер на актьора. „Портрет на Веса Василева“ (1971) 
е леко идеализиран образ на художничката, докато Григор Вачков (1971) е 
представен фронтално, като театрална маска.

Няма съмнение, че връх на неговата портрет-
на галерия като психологическа дълбочина е 
„Майка ми“ (1974). Това платно изглежда ра-
ботено дълго, или, по-скоро, бавно. Сякаш, 
за да се вложат в образа спомени, представи, 
отношения, лично преживени от автора. В ре-
зултат пред нас е мъдростта на живота, благо-
родството на старостта, дълбочината на май-
чиното чувство. И почитта на сина към тези 
качества. Както в израза на лицето, така и в 
пластиката виждаме увереност, успокояваща 
солидност. Действително, класическият под-
ход в случая е най-верният. Художникът всъщ-
ност запазва характера, който той е намерил 
още в портретната рисунка с молив от 1956 г.

Автопортрет, 1944 г., акварел, молив. Колекция Борис Стателов
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Автопортретите заемат много ва-
жно място в творчеството на И. Кир-
ков. Той започва да се рисува още от 
ученическите си години. В ранните 
рисунки и платна проличава любо-
питството на младежа да разбере себе 
си. Той е сериозен не по годините си и 
гледа света с проницателния поглед 
на изследовател, какъвто той всъщ-
ност ще стане. „Атопортрет“ (1974) 
е глава сред рамки от картини – същ-
ността е в творчеството. Погледът не 
е впит с аналитична решимост, очите 
зад очилата са само загатнати, а техни-
ят поглед не изучава, а оценява. Това 
е образ на зрелостта – на оформена-
та цялостна личност с дефинирани 
възгледи, критерии, принципи, норми 
на поведение.  И това качество е под-
чертано от солидното пластично из-
граждане, от поставянето на главата 
над зрителския хоризонт. През същата 

години той рисува „Аз“ – негативен профил, проектиран върху абстракт-
ни форми. Самото название сякаш говори за самочувствието на човека, 
който се е самопознал, разбрал е своето предназначение и е избрал своя 
път. И обратно, в „Автогол“ (1971) самоиронията е налице: колажите на 
екзотични животни внасят познатия елемент на пародия, на автошарж, 
а съчетаването на позитива и негатива като че ли допълнително отправя 
към двойствеността на човешката натура. Във всеки момент Кирков е го-
тов да покаже, че не бива да се вземаме напълно на сериозно. 

Автопортрет, 1988 г.,  гваш върху хартия, 45 x 35 см. Колекция Борис Стателов
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В българското изкуство от 60-80-те години се появиха много творби, кои-
то изследваха измеренията на маската. В семантичен план явно домини-
раше идеята за маската като другото лице на човека. Художниците поста-
виха въпроса дали това е представителното или истинското Аз. В семи-
отичен план ритуалната структура на маската позволяваше по-свободни 
експерименти с формата, което беше и възможност за освобождаване от 
все още идеологически защитаваните канони. И. Кирков също не подми-
на тази нова тенденция. Като изключително информиран художник, той 
беше наясно каква роля в развитието на модерното изкуство (особено на 
кубизма) изигра обръщането към африканската традиционна скулптура 
и нейната преоценка от етнографски артефакт към естетически образец. 
През 60-те години в живописта му се появиха маски, но също така и кло-
уни, носители на маската. „Вариация на тема „лице“ (1970) е показателна 
за значимостта на темата в социално-психологически план. Под нежното 
женско лице се смее кръглата маска на простака, профилът на Димитър 
Киров (който пловдивчанинът използваше като свой подпис) се рее в 
пространството. „Клоун“ (1967) е маската на смеха, една вечно смееща се 
маска, но в същото време тя е с празни очи. Пластичната диференциация 
и динамичният ритъм на формите, рязкостта на цветовете, композира-
нето на главата в квадрата на платното изострят възприятието на този 
образ-просопон. „Палячо“ (1981) е по-скоро страшен, отколкото смешен 
образ. Отново очите зеят с пустотата си, докато ръцете показват мястото 
на човека върху шахматната дъска на съдбата – той е само пешка. Фантас-
тичният изкуствен свят на цирка е привлекателен с динамиката и яркост-
та си, с преобръщането на физическите норми от атлетите и на социал-
ните от клоуните („Циркова композиция“ 1968). В „Стогодишно червило“ 
(2002) той иронизира (или съпреживява?) отчаяните усилия на възрастта 
да запази „лице“ чрез претрупания макияж. Колко бързо човек може да се 
превърне в маска.

Стилът. През шестдесетте години нашето изкуство за пръв път от десе-
тилетия се отвори за световното наследство на модерността. Художници-
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те с упоение се втурнаха към този нов извор за вдъхновение. У И. Кирков 
също често срещаме елементи от различни модерни течения, но той не се 
е смятал за адепт на някое от тях. Той използва техния език, за да постигне 
необходимото му в момента, в тази творба, внушение – и емоционално, и 
духовно послание. Това отпращане към познати стилови парадигми може 
да се разглежда не само като мярка за неговата начетеност, но и като при-
мер за творческо усвояване на уроците на модерната живопис. Впро-

чем, той не веднъж 
е заявявал, че всеки 
художник трябва да 
бъде свързан с тра-
дицията и поради 
това принципът на 
интертекстуалността 
е важна основа на 
неговото изкуство. 
Той си позволява ци-
тат от някое модерно 
течение (Сезан, по-
антилизма, кубизма, 
Файнингер и т.н.), за 
да намери по-точно 
съвременните кана-
ли за въздействие 
върху възприятието. 
Или, може би, за да 
изпита сам усещани-
ята на тези творци 
при изграждането на 
картината. Но в него-

Улица, 2006, маслени бои, платно, 46  x 46 см. Колекция Борис Стателов
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вата творческа еволюция няма да открием пряко използване на тради-
цията. През 60-те години в нашето изкуство се разви една доста силна 
тенденция към „национален стил“, която се обръщаше главно към худо-
жественото наследство на православното Средновековие. И. Кирков съз-
даде някои картини в този „дух на времето“. Темата на „Просфора“ (1966) е 
почерпена от етнографията. Но Кирков превръща традиционните симво-
ли в някаква мистериална писменост, а самото вписване на кръга в ква-
драта на платното придобива космически смисъл. В „Турско кафе“ (1964) 
етнографските битови реалии се превръщат в знаци, чрез които се ос-
мисля ритуалната психология на света на Ориента. „Асеновградски пей-
заж“ (1967) и „Градски пейзаж“ (1968) несъмнено са изпитали вдъхновение 

Отивам си, 1975 г., маслени бои, фазер, 50 х 64,5 см.  Колекция на Нов български университет
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от българската черга. Но това са само стъпки в пространства, където той 
още не е стъпил. И скоро той саркастично ще опонира на тази тенден-
ция на безогледно използване на наследството (“Сатирични алафранги“ 
1974). Главните пътища водят към други измерения.

Метафизика. Тъй като по принцип И. Кирков е от мислещите художни-
ци, естествено е той да търси метафизични състояния, т.е. да внушава 
усещане за друга реалност, скрита зад напълно обективната гледка. Тези 
търсения намират почва особено в градските  пейзажи („Аз съм град-
ско чедо“, твърдеше той). Като изявява геометричността на формите на 
калканите на къщите и противопоставя вертикала им на хоризонтала на 
улицата, той постига онова застинало равновесие, което е характерно за 

Следа, 1989, акрилни бои върху хартия, 35 x 47 см.  Колекция Борис Стателов
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метафизичната живопис. Контрастите на осветлението само подсилват 
усещането за свръхреалност. Пейзажите от едно пътуване в Гърция (1972) 
нямат нищо общо с погледа на туриста. Чистотата на кубистичните форми 
на строгата архитектура, огрени от яркото слънце, суровият планински 
фон, се оживяват само от редките дървета, чиито извиващи се стволове 
подчертават първичността на пейзажа и контрастират с геометризма на 
архитектурата. Но може би най-програмно в тази метафизична насока е 
платното „Зима край морето” (1968). Масивът на светлия бетонов силует с 
врата, водеща към празното пространство, се откроява върху фона на ни-
ския морски хоризонт и почернялото небе. Вляво глобусът на крайпътна 
лампа създава някакво привидно равновесие, а между тях хилавото зим-
но дърво се е свило от вятъра. Сякаш мястото е завинаги изоставено от 
хората. Точно както са и печално пустите „Столове край морето” (1965). 
Или като „Крайна гара” (1963) – тъжният завършек на пътя.

Особено в малките си пейзажни картини И. Кирков търси онази интим-
ност в общуването с избрания мотив, която осигурява уютност на диа-
лога. Много често мотивът е изолиран, сякаш съществува в някакво 
друго пространство. В едно от ранните си платна „Нашата къща” (1958 
и по-късни вариации) той влага онова опоетизиране на родния дом, кое-
то е особено чувствително за спомените. Полуотворената порта сякаш 
очаква завръщането в зеления двор. Как да не си спомним Д. Дебеля-
нов? С подобни усещания са заредени и „Родна къща” (1965) и „Параклис” 
(1971). А контрастната игра на светлосянката изтъква правилността и ста-
билността на обемите. Дори понякога да се появяват човешки фигури, те 
служат само да набележат перспективата, а не внасят свои собствени сю-
жетно-психологични акценти. Поетиката на самотната архитектура при-
добива метафизични измерения.

В много от своите платна художникът превръща човешката фигура в ма-
некен или в схематична маска. Показателна в това отношение е „Чужди 
(Отчуждение)” (1963). Четири кръгли глави, представени фронтално, гле-
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Бряг. След 2000 г., маслени бои, платно, 38 х 46 см. Колекция на Нов български университет
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дат в пустотата пред себе си, без да влизат в контакт помежду си. А зад 
тях виждаме кръгове без черти – сякаш, лишена от диалог, личността из-
чезва. В същия дух е решена и картината „Полигон” (1969): трудно е да от-
делим човека от мишените. „Синият час” (1974) би могла да се разглежда 
като логичния извод от тези търсения: легнало женско тяло с внушителни 
пластично набелязани материални обеми, които изпълват полето на кар-
тината до хоризонта, при напълно схематизирано лице. Сякаш застина-

Алиби, 1988 г., акрил, платно,  80 х 80 см. Собственост на семейството
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лата телесност доминира над личността. В серията, която условно можем 
да обединим под общото название „Силуети” (1974-1975), художникът 
вижда човека като безлика сянка (древните гърци наричали душите на 
умрелите akephaloi). Силуетите се повтарят до безкрай, еднакви, сякаш 
производни от самите себе си, затворени и покрити в странни простран-
ства от паралелни диагонални и шахматни „орнаменти”. В други картини 
той използва съпоставката между заоблеността на женските форми и ге-
ометричната правилност на обхващащите ги диагонални ивици. 

Като към тези формални средства за постигане на метафизично усещане 
прибавим и превръщането на човека в маска, клоун, силует или манекен, 
ще разберем колко близка е на Иван Кирков темата за дистанцията на 
отчуждението.

Сюрреалистични намеци. В „Морски бряг”, на който господства Отсъстви-
ето, а времето сякаш е застинало, като многозначен символ се появява 
нахапаната ябълка. Тя е огромна и играта с мащабите още повече засилва 
впечатлението за сюрреалистично пространство. Геометризираните си-
луети на човешките фигури, които сякаш израстват на фона на тревожно-
то червеникаво небе, ни поставят пред въпроса дали всъщност това не 
са антропоморфно оформили се скали. Преминаването на една форма в 
друга е намек за продължилата метаморфоза. „Стълба” (1983) е Киркова-
та „Приказка за стълбата”. По нея се изкачва дребна фигурка, а от горния 
й марш падат голи женски тела като символи на грехопадението. Смесва-
нето на перспективите изглежда още по-странно, тъй като намира отклик 
в мащабните разлики, в геометричната дълбочина на пространствата и 
контрастите на светлосенките и на черното и синьото. „Трус” (1977) е жи-
вописен израз на изживяното земетресение. Но художникът няма за цел 
да ни накара да преживеем ужаса от стихията, а ни предлага опит за вник-
ване в нейните космически механизми. Не е случайно, че той избира диа-
гоналния формат, разделен на две, а спиралите и концентричните ивици 
предават геологическата история на земята, която от време на време се 
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връща в настоящето. Тази близка до абстрактността линия Иван Кирков 
продължава в серията картини като „Взрив” (1977), „Нежност” (1978), Про-
цеп” (1978), „Детство” (1978), „Екстаз” (1979), „Композиция” (1980), „Само 
напред” (1980), „Ритъм” (1980), „Лято” (1983), „Следа“ (1989), както и в мно-
гобройните си рисунки. 

И. Кирков често обиграва ефектите на отражението (ср. ранните „Отра-
жения“ 1969), за да създаде пространствени инверсии. В  „Проекция” (1987) 
контрастите между позитив и негатив са засилени от изключителната 
геометрична опростеност както на формите, развиващи се в простран-
ството, така и на цвета. Яйцето е, разбира се, познат архаичен иконичен 
знак, но то много често се среща 
и в изкуството авангарда, с кое-
то И. Кирков е добре запознат. А 
в „Спомен” (1978) двете рамки, в 
които са представени пейзажи 
със слънце и луна върху шах-
матния орнамент, всъщност вза-
имно се изместват, отразяват и 
допълват като деня и нощта, като 
изгрева и залеза, като връщане 
назад във времето. Не е случай-
но, че художникът повтаря почти 
буквално същия мотив през 1994 
и 2006 г. Това хартиено корабче, 
което често се появява в него-
вите картини (ср. „Биография“ 
1975), е символ на детството и на 
мечтите, свързани с него. „Поко-
сена зора” (1989-2009) е програм-
но произведение. Ниският хори-

Младежи, 2006 г., гваш, 15 х 15 см. Колекция Борис Стателов
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зонт и озарените от изгрева облаци, изчезващи в безкрая, са несъмнено 
от арсенала на сюрреализма. Но в този космически пейзаж на сурова 
лирика изведнъж се появява сянката на някаква пределно геометризи-

рана „брадва”, която заплашва да 
го разсече. Сюрреалистичният 
принцип на мащабните несъот-
ветствия виждаме още в „Руини” 
(1972). Реликвите на културно-ис-
торическото наследство пазят в 
себе си спомена за минало вели-
чие и днешно разточителство.

Рисунката. Огромното количе-
ство рисунки, които И. Кирков 
остави като наследство, разкри-
ват невероятното му трудолюбие 
или, по-правилно, съществува-
нето му чрез творене. От юно-
шеските си години той не може 
да не рисува, рисува с каквото 
му попадне и върху каквото се 
случи: молив, въглен, флумастер, 
туш, сангин, гваш, смесена техни-
ка… Рисува пейзажи и потрети, 
видения и конструкции… Забе-
лязваме как с опита той осво-
бождава ръката си, как повишава 
майсторството си, как вече успя-
ва органично да прелее идеята в 
изображение.

Нежност, 1978 г., маслени бои, платно, 100 х 72 см. ХГ Дарение Колекция Светлин Русев, Плевен
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В рисунките художникът изживява по-интензивно и 
по-непосредствено процеса на творчеството, в тях са 
запазени поривът на вдъхновението и енергията на 
създаването. Тези понякога много малки листове по-
казват, че материалът и техниката нямат никакво зна-
чение за него – идеите и реализацията не се отлича-
ват от онова, което прави в живописта. В някои от тях 
подготвя големите си платна, в други търси компози-
ции или се отдава на импулса и импровизира, сякаш 
без предварителна идея, воден от логиката на самото 
създаване, в трети се стреми към пластическа завър-
шеност. Осезателно усещаме как той се наслаждава на 

Глава, 1984 г., пастел, 18 х 21 см.  Колекция Борис Стателов; Фигура в гръб, рисунка 1968 г. Туш, хартия, 16 х 19,5 см. Колекция на 
Нов български университет; Рисунка, 1972 г., флумастер, 14 х 21 см. Колекция Борис Стателов
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лаконичната линия или на материализиращия щрих, на свободната ди-
намика в играта на петната или на строгостта на пластиката, на велико-
лепното сходство или на раждането на странни конструкции. И което е 
удивително, дори в най-беглите и бързи скици той запазва контрола на 
изискания си вкус. 

Рисунките на Иван Кирков са един свят, който тепърва очаква своя изсле-
довател.

Скица към картината Простор, 1971 г., флумастер 21 х 29 см. Колекция Борис Стателов ; Ню Йорк 1980 г., 
туш, 21 х 29 см. Колекция Борис Стателов
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Още от самото начало на своя творчески път И. Кирков се утвърди като 
рационален художник, който мислеше с широки категории и беше скло-
нен към метафоричен израз. Изтънчен естет, той можеше чрез рисунката 
и цвета да предаде различни състояния на природата, различни настрое-
ния на човека, но никога не се ограничаваше само до емоцията. В едни от 

100 годишно червило, 2002 г., маслени бои, платно,  90 x 90 см. Колекция Борис Стателов
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неговите картини откриваме оценка – на събитието, на човека. Но в други 
виждаме отстраненост, сякаш е наблюдател на друг, различен от нашия, 
свят, който той представя обективно, но метафизично.

В интервюто със Светла Петрова И. Кирков заявява: „Много съм резерви-
ран към спонтанните изяви. Трябва да има познание в това, което изра-
зява художникът, да има традиция, култивиран интелект от живия живот, 
от същината на явленията... Формите са различни, но трябва да казват 
нещо за времето, в което съществуваш“. Затова неговото изкуство не е 
емоционален изблик, а задълбочен размисъл, а това предполага диалог 

Композиция, гваш, хартия, 41 х 55 см. Ателие - колекция Светлин Русев
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– с предшествениците, с мирогледа на съвременниците, с представите за 
бъдещето. Творчеството за него не е само споделяне на душевни трепе-
ти, „рисуването е вид разговор“, казва той. Наистина неговите картини са 
послания – те не само емоционално или естетически радват зрителя, те 
и интелектуално обогатяват. Те „казват“ за времето, в което живя и за са-
мия него. Затова те винаги ще бъдат търсена от любителите на изкуството 
страна в диалога – с епохата, с твореца.

Стол с малкото си. След 2000 г., маслени бои, платно., 20 х 20 см. Колекция на Нов български университет
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„Единственият начин да съхраниш стойността си на човек и по някакъв 
начин същността си, е да бъдеш на дистанция. Отчуждението е било на-
чин, по който съм успял да просъществувам. То е било задължително, за 
да мога да се съхраня до известна степен. Това е важно за всеки вид инте-
лигентна дейност“. Дистанцията, която позволява по-отстранен поглед и 
по-обективен анализ, е принцип в неговата живопис. Тя му помага да на-
мери както своето вътрешно равновесие (той дава своята оценка), така и 

Натюрморт със стол, 2006 г., гваш, 15 х 15 см. Колекция Борис Стателов
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да постигне хармонията в картината. Понякога той я постига със студено 
отстраняване, друг път с добродушна ирония, трети път със саркастична 
усмивка.

Изкуството на Иван Кирков е пронизано от ироничната игра между со-
лидна уравновесеност и импулсивна освободеност. Той беше такъв и в 
общуването – душевен и саркастичен, не само към другите, а главно към 
себе си. Поведенческата характеристика става черта на творчеството. 
Понякога предизвикателен, друг път романтичен, грандиозно драмати-
чен и поетично вглъбен и интимен. 

Еволюцията. Еволюцията в изку-
ството на И. Кирков не може да се 
затваря в строго определени пери-
оди. По едно и също време той ри-
сува по различен начин, вероятно в 
зависимост от идеите, които въплъ-
щава. Понякога той се връща към 
стара находка, но дори тогава той 
не копира себе си, а го прави само с 
намерението да си спомни творче-
ското изживяване и да я актуализи-
ра като форма.

Иван Кирков открива дарбата си да 
наблюдава и пресъздава света мно-
го рано, още от ученическите го-
дини. Първите живописни картини 
датират от 1952 г. В ранните творби 
след завършването на академията 
(„Пазар в Асеновград“, „Завръщане 

Нашата къща, 1958 г., маслени бои, платно, 50 х 38 см. Собственост на семейството
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от работа“, „Копачки“ и др.) виждаме опити да се освободи от канони-
те: динамични композиции, наситеност на цвета, повишаване ролята на 
фактурата.

В началото на 60-те години на миналия век българското изкуство се събу-
ди от дългата летаргия на социалистическия реализъм. Младите худож-
ници заявиха скъсване с догматиката. Художествената критика защити 
правото на всеки творец на „личен стил”. Това беше опит теоретически/
идеологически да се утвърди ролята на субективността в изкуството. 

Ателието на художника, 1967 г., маслени бои, платно, 70 х 100 см. Колекция на Нов български университет
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И. Кирков беше сред най-обещаващите млади автори, който съумяваше 
да съвмести изключителните си рисувачески способности с опростяване 
на формите и с деформация на фигурите. Независимо от това, че в ранни-
те си работи не излизаше от тематичния кръг на традиционната живопис, 
той избираше „неутрални” теми. Така в „До морето” (1961) той създаде не 
само един нов образ, но показа и нов подход. Преди всичко тук проли-
чава отказ от фабулността. Всички персонажи са сякаш сами за себе си, 

Мрачно море, 1991 г., акварел, 35 х 47 см. Колекция Борис Стателов
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свързани единствено от общото си отношение към морето: едни го съ-
зерцават, а за друг пясъкът на плажа е „работно място”. Дори в това ран-
но платно прозира търсенето на решение от метафизичен тип. Фигурите 
са обобщени като пластика и се открояват като силуети върху светлия 
пясък. Контрастът между плажа и тъмната маса на морето създава едно 
сурово настроение. Морската тематика е доста силно застъпена в ран-
ното творчество на И. Кирков, но тя продължава и през следващите го-

Пейзаж, 1995 г., гваш, 68 х 48 см. Колекция Борис Стателов
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дини и намира прекрасни романтични 
продължения и в последния период. 
Силуетите и формите на лодките му да-
ват възможност да създава интересни 
композиции с изнесен център, в които 
равновесието се постига от контрасти-
те. „Къща в морето“ (1968) внушава ра-
достта от възможността да избягаш от 
шумния свят в уединението на морска-
та шир. Сред малките платна се откро-
яват някои с изключителен емоциона-
лен и поетичен заряд. „Вятър“ (1962) 
показва умението на художника да съз-
даде усещането за порив чрез проти-
вопоставяне между равната хоризон-
тална линия на плаща и излетелите в 
безпорядък кърпи. Впрочем морската 
тема зае голямо място в нашата живо-
пис от шестдесетте години, може би и 
благодарение на постиженията в този 
жанр от  художниците от Варненска-
та и Бургаската група на СБХ. Новата 
маринистика предложи нови не само 
формални, но и съдържателни реше-
ния противоположни на традиционния 
поглед на класическите маринисти.

Безветрие, 1999 г., маслени бои, платно, 27 x 
27 см. Колекция Борис Стателов

Залез, 2004 г., маслени бои, платно, 46  x 46  см. 
Колекция Борис Стателов
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Портрет на Г.Б., 1980 г., акварел, хартия, 50 х 50 
см. Колекция на Нов български университет

Джаз, 1978 г., акварел, хартия, 45 х 45 см. 
Колекция на Нов български университет

Картини като „Баня“ (1959), „Танцова 
забава“ (1960), „Заводски плаж“ (1961), 
„Юноша“ (1963) са опити в рамките на 
фигуралната картина да се прокарат 
уроците на Сезан, футуризма и новата 
предметност. Уроците на аналитичния 
кубизъм проличават в картини като 
„Остров“ (1972) или „Дон Кихот“ (1984), 
а една серия платна от същия период 
несъмнено са повлияни от абстрактно-
то изкуство. Не трябва да забравяме, че 
едва по това време нашите художници 
се добират до по-обилна информация 
за решенията на модерното изкуство 
и съвсем естествено включват новото 
знание в търсенето на своя стил. Но И. 
Кирков бързо „отработва“ тази линия и 
критично я усвоява.

Ако през втората половина на 70-те го-
дини И. Кирков общо взето предпочи-
та конструктивната композиция с гео-
метризирани форми (цикъла „Компози-
ции“ – 1980), то през първата половина 
на 80-те той обогатява живописта си с 
повече цвят. Човешките силуети са за-
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Композиция 1. Смесена техника, 24 х 36 см. Колекция на Нов български университет
Композиция 3. Смесена техника, 15 х 19 см. Колекция на Нов български университет
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сичани от ивици от ярки багри („Композиция“, „Море“, „Сборен младежки 
портрет“, „Музиканти“ – 1986, „Глъчка“, „Морска тема“ – 1987). Сякаш сам 
на себе си иска да докаже, че цветът може да бъде не само емоционално 
сигнален, но и да играе конструктивна роля в изграждането на картината.

През 90-те години Кирков редува „реалистични“ пейзажи с приглушена 
поетичност и абстрактни композиции от форми-цветове. И вече в пър-
вото десетилетие на новия век тай се отдава главно на съзерцанието на 
света около него. Сякаш „висшите проблеми“ остават на заден план. Но 
дали тези погледи в душата не са също толкова важни или дори по-важни. 
Това разбиране идва с възрастта, макар че не всички старци са мъдреци. 

Пейзаж, 1982 г., гваш, 46 х 34 см. Колекция Борис Стателов
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Когато времето ти вече изтича, ти си по-склонен към тихата радост на съ-
зерцанието.

С годините И. Кирков развиваше своята индивидуалност в различни насо-
ки. Той не се ограничи (като много художници от това време) с един вед-
нъж завинаги намерен „свой” маниер, който да представя за „личен стил”. 
Напротив, в едно и също време той експериментираше в различни, дори 
противоречиви посоки. Този неспокоен дух се проявява както в напълно 
обективистичните работи, така и в платната, където формите се разлагат, 
наслояват, сблъскват, като че ли в една постоянна метаморфоза. Той може-
ше да създава почти поантилистки пейзажи („Пролет“, „Асеновград“ 1965, 
1966, „Двама“ 2004, „Прозорец“ 2002) наред със строго конструктивистки-

Последната недовършена работа на художника – голо тяло, маслени бои, платно, 100 х 70 см. 
Собственост на семейството
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те пластически решения („Из Асеновград“ 1966, „Ателие“ 1968, „Триптих“ 
2007). И. Кирков е убеден, че „индивидуалността на изявата не е свързана 
със стила“. „Стилът за един художник е мъчно достижима цел. Маниерът 
на рисуване отличава някои хора и като възглед, и чисто технологично, и 
като рисунка. Има и други, за които не това е най-важното, и мисля, че аз 
съм в тази поредица художници“. „Стилът е състояние на нещата за опре-
делено време“. Затова И. Кирков е винаги различен и винаги Той.

Иван Кирков се ползваше с истински авторитет сред художниците, дори 
сред онези, които не бяха съгласни с избрания от него път. Той беше ува-
жаван заради очевидния талант и съвършеното майсторство, заради 
онова чувство за мярка, което му позволява да остава винаги в рамките 
на високия вкус и винаги „стилен“, дори когато рисува прояви на грубост 
и насилие. Невероятният естетически самоконтрол личи във всички не-
гови творби, дори ако те са само скици. Няма значение кой подход из-
бира за конкретното решение – конструктивистки или експресионистки, 
той никога не си позволява да прекрачва границата на изискаността. Това 
е вътрешен императив, който действа безотказно. Но И. Кирков всяваше 
респект и с принципиалната си позиция да не се подчинява на норми. Не 
с показно бунтарство, а със спокойна увереност в своята правота. Защото 
той можеше да бъде еднакво убедителен и като „класически” рисувач, и 
като невероятен експериментатор на различни модерни тенденции. Той 
не искаше, не, той не можеше да повтаря себе си, дори когато някои от 
неговите картини му донесоха завиден успех в обществото и у критиката, 
а чисто формалните находки да будеха възхищение у колегите. Той сам 
избираше пътя си. При това с всяка и във всяка своя творба. Сякаш той 
винаги беше на кръстопът, но винаги намираше верния Път.

Иван Маразов
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Ваза с цветя, акварел, 21 х 24,5 см.  Собственост на 
семейството

Ваза, акварел, 32,5 х 20 см. Собственост на семейството

Скица на четвъртокласник, 7-ми клас, молив, 29 х 21 см. 
Собственост на семейството

Птица, смесена техника, 22 х 22 см. Собственост на 
семейството 

Птица, 4а клас, молив, 19,5 х 25 см. Собственост на 
семейството 

Птица, акварел, 28,5 х 17,5 см. Собственост на 
семейството
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Портрет на Д.С., рисунка, 1958 г. Кредов молив,  
31 х 21 см. Колекция на Нов български 
университет

Глава. След 2000 г., маслени бои, платно, 30 х 30 
см. Колекция на Нов български университет

Любка, 1958 г., смесена техника, 20 х 25 см.  
Колекция Борис Стателов
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Рисунка – портрет на Кольо., 1987 г., 25 х 
21 см. Собственост на семейството.

Рисунка, 1976 г., туш, 15 х 23 см. Колекция 
Борис Стателов

Глава на млад мъж, рисунка, флумастер, 
31 х 21 см. Колекция на Нов български 
университет
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Автопортрет, 60-те години. Авторска техника, картон, 18 х 12 см. Колекция на Нов български университет
Ранен автопортрет, 1956 г., маслени бои, платно, 38 х 31 см. Собственост на семейството
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Майка ми, 1956, туш, 18 х 23 см. Колекция Борис Стателов
Автопортрет,, 1959 г., маслени бои, платно, 78 х 56 см. Собственост на семейството
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Натюрморт. След 2000 г., маслени бои, платно, 20 х 20 см. Колекция на Нов български университет
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Натюрморт, 2006 г., гваш, 15 х 15 см. Колекция Борис Стателов
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Луна, 1974 г. Париж, см. техника, хартия, 20 х 15,5 см.  
Колекция Атанас Киряков
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Църковен двор, 1983 г., акварел, хартия, 76 х 58 см. 
Колекция на Нов български университет
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Пейзаж, 1962 г., маслени бои, платно, 52 х 73 см. Собственост на семейството
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Асеновград, 1995 г. маслени бои, платно, 46 х 38 см. Колекция на Нов български университет
Моята Аркадия, 2007 г., акрилни бои, платно, 65 х 65 см. Колекция на Нов български университет
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Голи тела, гваш, хартия, 1990-те години, 20 х 50 см. 
Собственост на семейството

Седнала фигура, рисунка, 1960-те години, молив, 
хартия, 21,3 х 18 см. Колекция на Нов български 
университет
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Двама, 1998 г., гваш върху хартия, 31 x 46 см. Колекция Борис Стателов
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Глави, темпера, хартия, 22 х 16 см. Колекция на Нов български университет
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Карнавал 1, 1995 г.,  гваш върху хартия, 24 x 36 см. Колекция Борис Стателов
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Рисунка, 1977 г., смесена техника, 7 х 14 см. Колекция Борис Стателов
Рисунка, туш, 1962 г. , 25 х 15 см. Собственост на семейството
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Илюстрация на “Невидими очи” от Дора Габе, смесена техника, 1967 г., 21 х 29 см  Собственост на 
семейството
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Илюстрация от бълг. народни приказки 1, темпера, картон, 22 х 12 см.  
Колекция на Нов български университет
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Илюстрация от бълг. народни приказки 2, темпера, картон, 22 х 12 см. Колекция на Нов български университет
Символи на радостта, 1970-те години, акрил, платно, 20 х 20 см. Собственост на семейството
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Сценографски скици за филма “Малкият 
Содом”, темпера, туш, креда, хартия. 

Аукционна къща Енакор (№67/1, 67/2, 68/1, 
68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3)
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Проекти за вратовръзки за ЦНСМ Сливен, 
1979 г., за жакардови и щамповани десени, 35 
х 25 см. Собственост на семейството
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Пано на Централна гара в София - 1974-1976 г. Металопластика 
(сн. от “Съвременно българско монументално изкуство 1956-1986”.  

Под ред. на Христо Стефанов и Максимилиан Киров. София, 1986)

Проект за паметник на загиналите за свободна и демократична България. Собственост на семейството
Проект за паметник на загиналите във войните пред общината в Асеновград. Собственост на семейството
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ПОЕЗИЯ НА РАЗУМА. Иван Кирков
Изложба в Музей на НБУ, 15 декември 2016 г. – 15  април 2017 г.

Колекция Нов български университет
До езерото. След 2000 г., маслени бои, платно, 30 х 30 см
Глава. След 2000 г., маслени бои, платно, 30 х 30 см
Вечер на кафенето. След 2000 г., маслени бои, платно, 30 х 30 см
Натюрморт. След 2000 г., маслени бои, платно, 20 х 20 см
Лодки. След 2000 г., маслени бои, платно, 20 х 20 см
Улица. След 2000 г., маслени бои, платно, 20 х 20 см
Калкан II. След 2000 г., маслени бои, платно, 20 х 20 см
Майка с дете. След 2000 г., маслени бои, платно, 40 х 40 см
Бряг. След 2000 г., маслени бои, платно, 38 х 46 см
Спомен II, след 2000 г, маслени бои, платно, 20 х 20 см
Лято. След 2000 г., маслени бои, платно, 20 х 20 см
Стол с малкото си, след 2000 г., маслени бои, платно, 20 х 20 см
Моята Аркадия, 2007 г., акрилни бои, платно, 65 х 65 см
Ателието на художника, 1967 г., маслени бои, платно, 70 х 100 см
Лято., 1967 г., маслени бои, платно, 71 х 50 см
Църковен двор, 1983 г. Акварел, хартия, 76 х 58 см
Отивам си, 1975 г., маслени бои, фазер, 50 х 64,5 см
Асеновград, 1995 г., маслени бои, платно, 46 х 38 см
Тополи. След 2000 г., маслени бои, платно, 20 х 20 см
Тракийско утро. 2007 г., маслени бои, платно, 65 х 8 см
Глави, темпера, хартия, 22 х 16 см
Работници в стола, смесена техника, 21 х 26 см
Композиция 1, смесена техника, 24 х 36 см
Композиция 2, смесена техника, 24 х 36 см
Композиция 3, смесена техника, 15 х 19 см
Двор, 2005 г., акварел, хатия, 24 х 26 см
Без заглавие, смесена техника, 24 х 36 см
Седнала фигура, рисунка, 1960-те години, молив, хартия, 21,3 х 18 см
Планински пейзаж, рисунка, 1994 г., молив, хартия, 15 х 20 см
Разходка в парка , рисунка, 2000 г., туш, хартия, 19 х 30 см
Фигура в гръб, рисунка 1968 г., туш, хартия, 16 х 19,5 см
Без заглавие, смесена техника, 25 х 33 см
Без заглавие, темпера, 24 х 36 см
Пилето, 1969 г., маслени бои, платно, 70 х 50 см
Джаз, 1978 г., акварел, хартия, 45 х 45 см
Портрет на Г.Б., 1980 г., акварел, хартия, 50 х 50 см
Илюстрация от бълг. народни приказки 1, темпера, картон, 22 х 12 см
Илюстрация от бълг. народни приказки 2, темпера, картон, 22 х 12 см
Царят на планината, темпера, 25 х 45 см
Варниците край Асеновград, рисунка, 1953 г., графит, картон, 24 х 20 см
Автопортрет, 1960-те години, авторска техника, картон, 18 х 12 см
Портрет на Д.С., рисунка, 1958 г., кредов молив, 31 х 21 см
Глава на млад мъж, рисунка, флумастер, 31 х 21 см
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Собственост на семейството (Никола Кирков)
Алиби, 1988 г., акрилни бои, платно, 80 х 80 см
Автопортрет, 1959 г., маслени бои, платно, 78 х 56 см
Пейзаж, 1962 г., маслени бои, платно, 52 х 73 см
Нашата къща, 1958 г., маслени бои, платно, 50 х 38 см
Символи на радостта, 1970-те години, акрилни бои, платно, 20 х 20 см
Портрет на Кольо, рисунка, 1987 г., цв. молив, хартия, 25 х 21 см
Майка ми, 1974 г., маслени бои, платно, 100 х 70 см
Пейзаж с параклис, 1971 г., темпера, картон, 35 х 50 см
Голи тела, 1990-те години, гваш, хартия, 20 х 50 см
Ранен автопортрет, 1956 г., маслени бои, платно, 38 х 31 см
Последна недовършена работа на художника – голо тяло, маслени бои, 
платно, 100 х 70 см

Рисунки и илюстрации
Рисунка, 1962 г., туш, хартия, 25 х 15 см
Илюстрация на „Невидими очи“ от Дора Габе, 1967 г., смесена техника, 21 х 
29 см

Ранни рисунки
Ваза с цветя, акварел, 21 х 24,5 см
Ваза, акварел, 32,5 х 20 см
Скица на четвъртокласник, 7-ми клас, молив, 29 х 21 см
Птица, смесена техника, 22 х 22 см 
Птица, 4а клас, молив, 19,5 х 25 см 
Птица, акварел, 28,5 х 17,5 см

Проекти за монументални творби:
Проект за паметник на загиналите във войните пред общината в 
Асеновград
Проект за паметник на загиналите за свободна и демократична 
България
Проект за преустройство около паметника на Съветската армия в 
София
Проект за паметна плоча на Отон Иванов пред читалище 
Родолюбие

Проекти за дизайн на вратовръзки за ЦНСМ Сливен, 1979 г., за 
жакардови и щамповани десени, 35 х 25 см
Ръкописи на стихове
 „Искам да живея дълго време...“,
 „Тъй ще си остане разпиляно...“
Приятелски рисунки:

Йордан Радичков, рисунка, туш, 1969 г., 14,5 х 17,5 см
Кирил Симеонов. Иван си прави попара, 1952 г., молив, 20,5 х 26 см
Неизв., рисунка „Ванка, дай една цигара, моля!“, туш, 25 х 14,5 см
Борис Димовски, рисунка, флумастер, 18,5 х 13 см
Богдан Бенев (Парамуна). Рисунка, туш, 24 х 15 см

Чаша с четките на художника
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Колекция Борис Стателов
100 годишно червило, 2002, маслени бои, платно,  90 x 90 см.
До брега, 1961, маслени бои, платно, 104 х 130 см
Автопортрет, 1988,  гваш върху хартия, 45 x 35 см.
Ветроходство, 1999, маслени бои, платно, 30 x 30 см.
Столове, 2004, маслени бои, платно,  46/46 см.
Маска, 1994, маслени бои, картон, 29 x 23 см
Двама, 1998, гваш върху хартия, 31 x 46 см
Следа, 1989, акрилни бои върху хартия, 35 x 47 см
Улица, 2006, маслени бои, платно, 46  x 46 см
Прозорец, 1965, маслени бои, платно, 80 х 60 см
Залез, 2004, маслени бои, платно, 46  x 46  см 
Карнавал 1, 1995,  гваш върху хартия, 24 x 36 см
Църква край морето, 1989, гваш върху хартия, 47 x 35 см
Безветрие, 1999, маслени бои, платно, 27 x 27 см
Луна, 2008, гваш, 33 х 24 см
Лодки, 1999, гваш, 30 х 30 см
Лодки, 1995, гваш , 42 х 29,5 см (1, 38)1

Рисунка, 1977, смесена техника, 7 х 14 см (1, 32.1)
Рисунка, 1977, смесена техника, 7 х 14 см (1, 32.3)
Рисунка, 2006, смесена техника, 3,9 х 6,2 см (1, 36.3)

Лодки, 1982,гваш,  40 х 30 см (1, 02)
Ню Йорк 1980, туш, 21 х 29 см. (1, 22)
Скица към Простор, 1971, флумастер 21 х 29 см. (1, 25)
Глава, 1975, туш, 15 х 20 см (1, 30.2)
Майка ми, 1956, туш, 18 х 23 см (2, 37)2 
Рисунка 1945, молив, 23 х 30 см (2, 47)
Любка, 1958, смесена техника, 20 х 25 см (2, 55)
Автопортрет, 1944, смесена техника, 14 х 16 см (2, 69)
Рисунка, 1972, флумастер, 14 х 21 см (2, 71)
Рисунка, 1976, туш, 15 х 23 см (2, 91)
Тя, 1974, гваш, 66 х 50 см (2, 77)
Пейзаж, 1995, гваш, 68 х 48 см (2, 78)
Глава, 1984, пастел, 18 х 21 см (2, 82)
Натюрморт, 2006, гваш, 15 х 15 см (2, 92)
Натюрморт със стол, 2006, гваш, 15 х 15 см (2, 93)
Младежи, 2006, гваш, 15 х 15 см (2, 94)
Пейзаж, 1982, гваш, 46 х 34 см (2, 95)
Мрачно море, 1991, акварел, 35 х 47 см (2, 59)
Композиция ‚72, 1978, гваш, 43 х 46 см (2, 61)

1 Номер според Иван Кирков. Рисунки и гвашове 1, събрани и запазени от Борис 
Стателов. Каталог на Галерия 8. Варна 2016.
2 Номер според Иван Кирков. Рисунки и гвашове 2, събрани и запазени от Борис 
Стателов. Каталог на Галерия 8. Варна 2016.



71

ХГ Дарение Колекция Светлин Русев, Плевен
Нежност, 1978, маслени бои, платно, 100 х 72 см

Ателие - колекция Светлин Русев, София
Прозорец, 2002, маслени бои, платно, 45 х 45 см
Композиция, гваш, хартия, 41х55 см. 

Семейство Офелия и Ивайло Петрови
Седяща, маслени бои, платно, 100 х 70 см

Колекция Валентин Щинков
Турско кафе. Маслени бои, платно, 1959 г., 75 х 45 см
Сутрешно слънце. Маслени бои, платно, 40 х 45 см

Колекция Атанас Киряков
Портрет на момче, 2001 г., маслени бои, платно, 46 х 38 см
Луна, 1974 г. Париж, см. техника, хартия, 20 х 15,5 см.  

Аукционна къща Енакор
Проекти за сценография (сценографски скици) за филма Малкият Содом 
(номерацията е според каталога от търг на Аукционна къща Енакор, 
17.11.2016 г.1 с. 12)

Сценографски скица, темпера, туш, креда, хартия, 15 х 20,5 см (№67/1)
Сценографски скица, темпера, туш, креда, хартия, 15 х 20 см (№67/2)
Сценографски скица, темпера, туш, креда, хартия, 15 х 21 см(№68/1)
Сценографски скица, темпера, туш, креда, хартия, 15 х 21 см (№68/2)
Сценографски скица, темпера, туш, креда, хартия, 16 х 18 см (№69/1)
Сценографски скица, темпера, туш, креда, хартия, 16 х 18,5 см (№69/2)
Сценографски скица, темпера, туш, креда, хартия, 17 х 21 см (№70/1)
Сценографски скица, темпера, туш, креда, хартия, 16,5 х 22 см (№70/2)
Сценографски скица, темпера, туш, креда, хартия, 16 х 23,5 см (№70/3)

Емил Попов. Портрет на Иван Кирков, керамика, 2016 г.
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