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Образование и обучение
Дати

Име и вид на образователната
институция
2008

2007-2008

Академия за изящни изкуства
„Владислав Стремински“,
Лодз, Полша

Графика (Специализация)

Великотърновски Университет „Св.
Св. Кирил и Методий“, Факултет по
изобразително изкуство,
Велико Търново

Педагогика на обучението по
изобразително изкуство –
специализация Графика (Магистър)

2002–2006



Трудов

Великотърновски Университет „Св.
Св. Кирил и Методий“, Факултет по
изобразително изкуство,
стаж:
Велико Търново

1993 -1998

Наименование на придобитата
квалификация

Техникум по икономика, Варна

www.mechtateli.eu

Педагогика на обучението по
изобразително изкуство.
Специализация: Графика (Бакалавър)

Стопански мениджмънт
(средно – специално)

Биография и творческа концепция
Реализирал съм 36 самостоятелни изложби във Варна, В. Търново, Габрово, Пловдив, София,
Белгия и Дания. Участвал съм в над 300 изложби и фестивали по цял свят. Получил съм 15 награди
за графика, екслибрис, рисунка и живопис. Произведенията ми са в 19 колекции в България,
Турция, Сърбия, Румъния, Италия, Испания, Полша, Белгия, Холандия, Дания, Уругвай, Тайланд,
Япония и Китай. От 2010 съм член на СБХ – София. Живея и работя във Варна като художник на
свободна практика, а от началото на 2019 година започнах работа като Преподавател по
изобразително изкуство в СОУ „Мечтатели“ - Варна.
Можете да видите произведенията ми тук: http://kaloyan-iliev-kokimoto.blogspot.com
В произведенията си пресъздавам взаимоотношенията между самия мен и хората в условията на
манипулирана реалност. Необикновените и помрачени светове, които представям в графики,
рисунки, колажи, фотографии и инсталации са плод както на моите спомени, така и на творчески
инвенции. В много от творбите проличава интереса ми към различни социални проблеми. Новия
световен ред, ролята на съвременните икони в обществото и отношението към животните са само
някои от темите, които многократно могат да се открият в работите ми. Минавайки от религия през
политика, до ежедневните абсурдни ситуации, аз се интересувам и от по-често срещани
емоционални и умствени състояния, като нарцисизъм, копнеж за любов и красота. Работя с вече
съществуващ визуален материал, който обогатявам със собствени разработки с повествователен
характер. Разказвам историите си по нов начин, като насочвам вниманието към някои конкретни
аспекти на сюжета и така описвам отново своите преживявания, но този път като зрител.
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ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ


„Ако преподаваме на децата,
така както са го правили
вчера, то обричаме тяхното
утре.“



„Вярвам, че когато човек успее
в сферата, в която работи е
задължително да предаде
знанията и опита си на
подрастващите, с надеждата те
да приложат наученото и един
ден да надминат учителя си.“

http://www.mechtateli.eu

Извънкласни
методи на преподаване


Освен основните методи на преподаване, от
февруари 2019 стартираме школа по
изобразително изкуство за деца от IV до IX
клас.



В креативната атмосфера на кабинета по
изобразително изкуство, с водещ преподавател
Калоян Илиев – Кокимото, ще развием таланта
и уменията на всяко дете по специалностите
графика, живопис, скулптура, както и някои
форми на декоративно – приложните изкуства и
дизайна.



В края на курса на обучение ще се организира
изложба с избрани произведения на учениците
в престижна Варненска галерия.

http://www.mechtateli.eu

