
CURRICULUM VITAE 
 
Име:   Красимир Тодоров 
Адрес за контакти: София 1421, ул. Презвитер Козма 9  
Мобилен:  0888 496 030 
E-mail:   krasitodorov@gmail.com  
Web page:  http://artbox88.com/krasi  
 
Образование:  

1986 – 1991 Магистър по “Стенопис”, НХА “Николай Павлович” - София 
1983 – 1985 Студент във ВИАС, спец. “Промишлено и гражданско строителство” 
  
Професионално развитие: 
2015 
 

Председател на Управителния съвет на Фондация „МУЗЕОН“; участва в и 
ръководи фирмите: „Фараон Дизайн Ню”, „ХИЗОматрикс” ООД, 
„Еволюшанс“ ООД, „Изполин” ООД, в които се разработват дизайн, 3Д 
сканиране, 3Д моделиране, технологични триизмерни скулптури и 
продукти. Работи по създаването на различни иновационни 
образователни класове. 

ноември 2014 
 

Създава „Грифони - пазители на познанието“, награда на DAAM 
International за д-р Вилфрид Щол, 25-ти международен симпозиум на 
DAAM International 

юли 2014 
септември 2012 

Креативен директор на Международен институт за нови образователни 
технологии, РГГУ, Москва  

октомври 2008 Участва в Панаира на книгата във Франкфурт със собствени авторски 
разработки и продукти 

2004 Създава Олимпийска колекция: 3D пъзели на маскотите Атина и Фивос 
април 2002 Разработва Метод за изследване и изграждане на триизмерни  форми  
септември 2001 Организира посещението на Вселенския Патриарх Вартоломей в София и 

международна конференция на тема “Промяна на образователната 
политика на Балканите” (Инициатива Влатадон)  

2000 Продуцира и води телевизионно предаване “Корени” 
1995 Стартира програма 2000 с наименование “Световните паметници по 

нашите земи”, насочена към културното наследство на България 
1993 Създава “Фараон Дизайн”, фирма за дизайн, реклама и изкуство  
  
Изложби:  
май 2013 до днес 
 

Самостоятелна изложба „Zn Art - Музей от хартия“ в Регионален 
исторически музей - Враца с пластики, създадени по собствена авторска 
технология  

08 - 18 август 2015 Изложба и участие в международния арт пленер „АРТТРАД“, Себеш, 
Румъния 

01 - 06 юни 2015 Изложба ,,Една седмица в Созопол’’ и участие в българо - френски 
пленер, Созопол 

12 - 15 май 2015 Участие в международния фестивал на акварелистите „Омир“ в Борнова, 
Измир, Турция 

май 2015 Участие в Световното Триенале на акварела, Южна Кореа 2015 
25 - 30 май 2014 Изложба и участие в първия международен симпозиум Созопол 
юли 2014 
септември 2012 
 

Самостоятелна изложба „Zn Art - Красимир Тодоров“ в Център за 
техническа поддръжка на образованието, РГГУ, Москва и провеждане на 
серия от майсторски класове в „Парадигмата на новото пространство“ 

май 2011 
 

Самостоятелна юбилейна изложба „По Моста на Безвремието“ в 
голямата зала на художествена галерия “Иван Фунев”, РИМ - Враца 

декември 2010 Самостоятелна юбилейна изложба „Zn Art“ в Националния 
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 археологически институт с музей при БАН, София 
август 2008 Изложба „130 години от Освобождението на България от турско робство” 

и участие в международния пленер 
септември 2001 Изложба “Християнските символи” в сградата на Ръководство Въздушно 

Движение, посветена на посещението на Вселенския Патриарх 
декември 2000 
 

Изложба “Филипопол – център на християнската религия в Тракия”, 
Археологически музей в Пловдив. 

юни 1999 Самостоятелна изложба “Залезът на цивилизациите?”, Салон на 
Изкуствата, НДК 

декември 1998 Закрита изложба “Залезът на цивилизациите?” пред НАТО, зала 6, НДК  
октомври 1998 Самостоятелна изложба “Рекламата е изкуство”, Реклама Експо, НДК 
май 1998 Самостоятелна изложба “Залезът на цивилизациите?”, Салон на 

Изкуствата, НДК 
декември 1996 Самостоятелна изложба в галерия “Макта” 
  

Картини на Красимир Тодоров са собственост на частни колекционери в Австралия, Белгия, 
Германия, Гърция, Испания, Италия, Колумбия, Полша, САЩ, Япония и други. 
 
За повече информация: 

 
http://f-campus.ru/zanyatiya-moskovskix-shkolnikov-v-laboratorii-znart-v-bolgarii.html  
http://www.youtube.com/watch?v=1nIE2P3O0p4  
http://www.youtube.com/watch?v=HwMIwSzUXM4  
http://www.youtube.com/watch?v=dJo3TNgrooU  
http://www.youtube.com/watch?v=_VE5Ga6LDQE  
http://youtu.be/RO4IqPdfIt0  
http://bnt.bg/bg/news/view/101549/sykrovishta_ot_hartija  
http://novanews.bg/news/view/2013/05/24/50818  
http://tv.rimex-ltd.com/?p=21748 
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