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 При общ преглед и прочит на представените творби в портфолиото – 

първото впечатление е за един съвременен художник, носещ плюсовете и 

минусите на съвременното ни изкуство, за  което е характерно широка 

разноликост,  трудно обединяваща се в общи или групови идейни тежнения. 

Безликост, раздвижвана от ярка рекламна шумотевица, журналистическа 

еднодневна събитийност, благославяна от изкуствоведчески премъдрости. Тези 

явления не са изолирани само у нас, те са световен феномен на размиване на 

естетическите понятия. Но в нашето изкуство  са особено болезнени и се 

прикриват с красноречиво празнословие и псевдоинтелектуалност. Това трудно 

може да се преодолее с кретане доста години след световните явления и 

парадиране с фалшива освободеност, която не може да запълни пропуснатите в 

годините празноти. Особено в последно време силно се проявява липсата на 

идентичност на нашето изкуство.  Художествената общност у нас се състои от 

индивиди, не от личности, където изповядването  на модерност прикрива 

творческата несрета и безпътица,  натрапва се една  безпочвеност, липса на здрав 

фундамент за оттласкване или завръщане към чисти извори. Наблюдава се едно 

потъване в необятното море от съвременни идеи, похвати, медийни вихрушки, 

което води до безцелност и загуба на собствена физиономия на отделния творец. 

Средствата за пореден път изядоха идеята. В играта с изразните средства се 

загубва логиката на самото творчество, смисъла му да изпреварва настоящето, а 

не да остава като утайка на повседневието. 

 Всичко гореказано доста умело се прикрива, експлоатира, вулгаризира от 

пазара и рекламата. И малцина са, които могат да устоят и оцелеят на този 

брутален натиск, да си позволят аристократизма да отстояват идеите си – 

житейски и творчески. В безличието по-лесно се оцелява. 

 Боя се, че авторът не е успял да преодолее гореизказаните негативи на 

творческите проблеми. Волно или неволно е станал носител на повечето от 

чертите на масовия вкус, който е характерен с една олекотена привлекателност, 

задоволяваща по-широк кръг зрители и любители, с риск да премине граници, от 

които трудно може да се върне. 

 Тази опасна псевдопривлекателност на творбите е намек за предлагане, 

реализация, харесване на клиента, намек за комерсиалност. Всичко е подкрепено 

с една бъбривост без да е сладкодумство, не оставя впечатление за дълбоки, 

основни личностни идеи въпреки автопортретността в средсвата. Личи  

всеядност, без привързаност към идеи, които да дадат собствено лице на автора. 

Изпъква неориентираност в идейните послания и неспособност за самопреценка 



за границите на възможностите си, в рамките на които авторът може да изглежда 

съвсем достойно, със собствена тежест в изразяването. 

  Винаги е опасно да се опитваме да принадлежим към стилове постфактум 

само защото ни харесват и са ни близки като философия. Това може да обезличи 

съвременния автор тотално и да убие и малкото авторско отношение към 

собствения мироглед. 

  Боя се, че случаят с този автор е точно такъв. Съпричастността към 

сюрреализма е повърхностна, без познаване на дълбоката философия на стила, 

повлияна от определено време и определени постулати и манифести. За 

съжаление авторът не владее дори изразните средства на стила. Съпричастието е 

чисто повърхностно и бегло напомнящо за богатството на сюрреализма. 

 Всяка от гореизложените характеристики може да бъде доста условна, 

субективна и дори неточна и да не засегне свободата на изказа на автора, който 

може да се чувства уютно в пределите на творчеството си и от отзивите на 

зрителя. Но когато става дума за преподавателска дейност, нещата са много 

отговорни.  Не е без значение какво излъчва като послание нашето творчество и 

дали няма разминаване в изреченото и показаното. Студентите са чувствителна 

аудитория и винаги усещат дисбаланса и фалша в преподавателските внушения. 

Не бива да сме самонадеяни пред такава аудитория, това ни прави беззащитни и 

доверието се разрушава. Нашата цел, като преподаватели е да покажем 

пътищата, които студентите трябва да изминат самостоятелно към собствените 

си прозрения за творчеството. Но сами  непознавайки ги, можем да ги заведем до 

задънена улица, на погрешната страна. 

 Независимо от изказаните критични бележки препоръчвам на гл.ас. д-р 

Кирил Божков да бъде присъдена академичната длъжност „Доцент”. 
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