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Лични данни 

Родена 19.07.1974, Варна, България 

Настоящо местожителство – Варна 

Семеен статус - разведена,  дъщеря на 18 г. 

 

Тел.: 052/646 842   GSM: 0893 427 177   

Е-mail: donika_kirova@abv.bg   

Website: https://donikakirova.wordpress.com   
http://www.facebook.com/donikakirovaart 

 

 

Образование 

 

2008-2014  Завършен ВСУ, специалност архитектура  

2002-2008 Защитена образователна и научна степен “доктор”, специалност  

Изкуствознание и изобразителни изкуства  

1993-1999  Завършена Национална Художествена Академия, София;  

степен - магистър, специалност живопис, при  проф. Андрей Даниел 

 

Трудов стаж 

 

1999 – до сега – художник на свободна практика 

2002 – 2006 - асистент - преподавател по рисуване и живопис във ВСУ „Ч. Храбър” 

– Варна;  

2003 – 2005 – преподавател към ТУ – Варна, като докторант 

2006 – 2007 – преподавател към читалище „Варненски будители”. Подготвителни 

курсове по рисуване. 

2007 – сценография и костюми към „PLAY/BACK” – постановка на Елица Матеева,  

Драматичен театър - Ловеч   

2006-2008 - подготвителни курсове за специалностите моден дизайн и 

архитектура – ВСУ - Варна/;  

2007 - до сега артдизайнер към фотостудио „Графити” – Варна; 

2012-2013 – преподавател по рисуване към Културен дом „Хармония” – Варна; 

2015 – до сега – младши експерт „Недвижимо културно наследство” – Община 

Варна; 

2015 – до сега – хонорован преподавател към ВСУ „Ч. Храбър” – Варна. 

 

Езикови и компютърни умения  

Английски език – средно ниво на владеене; 

Работя с AutoCad, PhotoShop, SketchUp, MS Word; 

 

 

 

Международни изложби: 

 

mailto:donika_kirova@abv.bg
https://donikakirova.wordpress.com/
http://www.facebook.com/donikakirovaart


2013  Contempo - международен фестивал за съвременно изкуство  – Jesus / Last 

wish – ГХГ Варна 

2010  Фестивал на визуалните изкуства “Август в изкуството” – живопис – Варна, 

галерия “Архис”  

2006   Фестивал на визуалните изкуства “Август в изкуството” - ГХГ - Варна 

2005  Фестивал “Визуални игри”- живопис-инсталация – Варна, галерия “Център за 

съвременно изкуство”  

2004 Фестивал на визуалните изкуства “Август в изкуството” - Варна, галерия 

“Зограф” 

2002  Фестивал на визуалните изкуства “Август в изкуството” - живопис - Варна, 

галерия “111”  

 

Самостоятелни изложби: 

 

2015 Клуб „Palm beach”, Варна - селективна живопис върху багрено платно  - „Old 

& new” 

2014 Клуб „Palm beach”, Варна - „Angels” - селективна живопис върху багрено 

платно 

2013 Театрално-музикален продуцентски център – Варна, Основна сцена „Ангели 

по никое време…” - селективна живопис върху багрено платно  

2013 Клуб „Palm beach”, централен плаж, Варна – „Солено…” – селективна 

живопис върху багрено платно  

2010  Галерия “Папийон”, Варна - живопис 

2008  Галерия “Юка”, Варна - изложба автопортрети /рисунки–молив/  

2006  ГХГ, Варна - хроматична транскрипция на образи върху тъкан  

2003  Галерия “Буларт”, Варна - живопис  

2002  ГХГ, Варна - живопис  

Участва в множество съвместни изложби, кураторски проекти, пленери и др. 

Нейни творби са собственост на частни колекции в Германия, Италия, Швейцария,  

Русия, България. 

 

Награди: 

2005  Автор на годината - галерия “Буларт” – Варна 

 

 

 


