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Как започнах  

да рисувам отново 

   След като завърших Академията в София, специалност “графика” 

(нещо, което въобще не ми допадаше), аз се прибрах в Севлиево. 

Започнах работа в една строителна фирма, като бояджия (шпакловки, 

изолации, боядисване и т.н.) Бях загубил себе си в графиката и не мислех 

да рисувам отново. След 3 години по строежите и без да съм нарисувал 

една черта, ме съкратиха и станах учител по изобразително изкуство и 

трудово обучение в едно училище, където преобладаваха деца от ромски 

произход и беше меко казано – доста трудно. Там стоях още 3 години. 
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Случайност или съдба? 

 

   През цялото това време бившият ми учител по рисуване Васко Василев 

знаеше, че съм завършил в София и съм се прибрал. Постоянно казваше 

на баща ми да му се обадя когато имам време. Аз така и не го направих и 

“се крих” в продължение на 5 години докато не сезасякохме случайно. Не 

го бях виждал може би от 15 години и бях забравил колко харизматичен, 

внимателен и искрен човек е. Той ми предложи да участвам в един 

еднодневен пленер, който общината организира. Осигуряват платна, бои и 

гала вечеря срещу една картина на центъра на Севлиево от всеки 

участник. Аз се съгласих и отново попаднах сред художниците в града ни, 

от които почти никой не познавах. Така след 5 години пауза аз започнах да 

рисувам отново. 
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   След това Васко постоянно ме караше да се включвам в някоя обща 

изложба, а аз все си измислях оправдания. Един ден намерих в 

хранилището на училището, в което работих някакви стари рамки и си 

опънах едно платно, което ми беше останало още от гимназията в 

Казанлък. Грундирах го с обикновен латекс и с боите, които ми бяха 

останали от пленера (общо 7 цвята :)) нарисувах картина. После я дадох 

за коледната изложба. На изложбата не можах да присъствам, защото 

беше веднага след студентски празник, прекалих много с алкохола и не ми 

беше до хора. Васко ми се обади вечерта и ми каза, че картината ми е 

купена, а тя беше даже без външна рамка, защото нямах пари. Това се 

случи на 9-ти декември 2011 г. До ден днешен съжалявам, че не успях да 

снимам картината, но си пазя снимката, която използвах за мотив. Зимен 

пейзаж със стара постройка и залез. 

 

 

 
Отново на пътя 

на изкуството. 

 

   Започнах да рисувам 

отново и да участвам във 

все повече изложби. 

Картините ми, за моя 

изненада, често бяха 

купувани. Оказа се, че 

повечето ми творби се 

купуват от един нотариус,  

на който много му харесва моята живопис. Той ми предложи ако имам 

картини на прилична цена да му ги нося направо в кантората, за да види 

дали ще си хареса нещо. Така започна да ми купува постоянно картините, 

а аз рисувах все повече. Отново почувствах, че правя това което ми 

харесва. 
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   След време направих и самостоятелна изложба. На нея се купиха само 2 

картини, но останалите (общо 25) ги закарах на нотариуса. Той отдели 3 от 

тях и аз бях щастлив, че продавам още 3 картини, когато той ми каза: “Тези 

трите си ги прибери, а другите ми ги оставяш”…. Така купи наведнъж 22 

картини. 

 

   В момента нотариуса сигурно има над 120 мои картини. Благодарение на 

него успях да задвижа нещата така, че да се занимавам с това, което 

обичам. Без подкрепата и упоритостта на Васко може би още щях да лепя 

изолация по скелетата и нито една от общо над 400-те картини, които 

нарисувах през последните 7 години нямаше да съществува. Ако наистина 

съществуват хора изпратени от съдбата, за да променят живота на човек, 

Васко е точно такъв за мен… 
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Какво ще кажат хората 
    

   Срещнах се с един познат, който заяви следното: “Мисля, че скоро ще 

смениш тематиката на картините ти, защото с тези пейзажи ще се 

изчерпиш”. Естествено аз приех тази констатация с широка усмивка, 

защото това е поредния човек, който изобщо няма представа кое, защо и 

как го правя. 

 

Концепцията на моето изкуство 

 

   Рисувам само каквото и когато си поискам, без да се съобразявам с 

нищо и творя изцяло за удоволствие само тогава, когато изпитам 

вътрешно желание и потребност за това. Не изпълнявам поръчки и т. н. 

Пейзажа и специално залеза са моята страст от малко дете. Сега докато 

ти пиша си спомних как на 15 годишна възраст ходих всяка вечер на един 

хълм в Казанлък, за да наблюдавам залязващото слънце. Носех със себе 

си китара и няколко бири (което не е похвално за възрастта ми тогава). 
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Свирех различни мелодии докато гледах залеза, който почти всяка 

вечер беше невероятно красив. От дясно се издигаше студеният силует на 

Стара планина, а пред мен се простираше долината на тракийските царе 

чак до хоризонта, където изчезваха последните слънчеви лъчи. Беше 

невероятно!!! Тогава обичах да разсъждавам за смисъла на живота, за 

времето и вечността, за красотата на мига, за щастието да си жив тук и 

сега. Никога няма да забравя тези моменти!!! 

 

   Човекът, който ми каза, че ще се изчерпя с пейзажите е много 

свястно и добро момче. В същото време обаче е доста заблудено по много 

въпроси. Отдавна съм приел за свое абсолютно правило никога да не 

споря с него, защото съм се убедил, че просто няма смисъл. Това е 

причината да не остана изненадан от чуждото мнение. Просто ми стана 

странно как може някой да си помисли, че пейзажа е тема, която може да 

се изчерпи. Все едно някой портретист да се изчерпа от рисуването на 

хора… 
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“Човек вижда толкова колкото знае” - Гьоте  

 

 Същата вечер отидох да пия един чай в хотел Хелиос, където се 

провеждат ежегодни пленери. Собственика е мой приятел и голям фен на 

картините ми. Окачил е цялото фоайе с мои картини. Може да гледаш 

Видеото от хотела==>> Цъкни Тук. Показвах му последните си картини, 

понеже той е фен на “къщичките” и тогава и той каза: “С тези залези 

внимавай да не почнеш да се повтаряш”… И тук случая е подобен на 

първия. Не знае защо и как рисувам картините си, но естествено не съм 

влизал в спор. Кротко му обясних каква е концепцията на моето изкуство и 

вече е наясно с принципите ми. 

 

   Истината е, че постоянно се сблъсквам с най-различни мнения, 

критика и какво ли още не. Спомням си периода, когато слушах всички и 

се притеснявах кой какво ще си помисли или каже. Объркан и уплашен не 

смеех да направя нищо. Дълго време се задушавах и съботирах от страха 

какво ще си помислят хората. Свикнал съм и отдавна съм решил да не 

живея за чуждото мнение и да остана верен на себе си, защото това 

наистина е най-важното нещо за мен! 
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Градивната критика 

   Дали така наречената градивна критика е нещо полезно и как трябва 

да се поднася за да има ефект от нея? Искам да споделя с теб една 

случка, която за пореден път ме накара да се убедя, че всеки има свое 

виждане за нещата и винаги е прав за себе си. 

 

  Скоро участвах на един творчески пленер в родния ми град, който се 

организира за трета поредна година. Събрахме се близо двадесет 

художници от цяла България. Получи се доста интересно. Един от 

колегите, с който се познавам от социалните мрежи и се запознахме 

официално на пленера ме извика да му правя компания за една цигара. 

Интересното е, че без въобще да е запознат с вижданията ми за 

изкуството и творческата ми дейност той ми предложи неговата 

“градивна критика” за моите картини. Естествено едно е да споделиш 

мнение и да поднесеш личния си възглед, след като си запознат с 

вижданията на човека срещу тебе. Съвсем друго е да тръгнеш да 

натрапваш своите представи като нещо, което е 100% вярно. 
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Така бях принуден да слушам ентусиазирания му монолог и поредица от 

твърдения, които са в тотален разрез с моите разбирания, възгледи и 

убеждения. За да е още по-цветно се появи и една колежка, която започна 

да му приглася. Така се озовах нападнат слушайки тяхната “градивна 

критика”… 

 

   Винаги се опитвам да проявя разбиране и уважение към чуждото 

мнение, но за жалост много малко хора го правят. Това води до 

безсмислени спорове и загуба на време и нерви. 

 

   Много важно е да помним, че всеки е прав за себе си. Че не трябва да 

критикуваме никого. Че най-вероятно и ние бихме разсъждавали като 

човека насреща ако бяхме в “неговите обувки”… 
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Защо не рисувам по поръчка 

   Често попадам в ситуация, когато някой започва да ми обяснява какво 

ще му нарисувам. Това, което не знаят обаче повечето хора, е че не 

работя по поръчка и рисувам само това. което искам. Естествено 

тактично трябва да обяснявам на всеки този факт, понеже когато хората 

чуят “художник” и си представят човек, който може да рисува това, 

което му кажат срещу заплащане. Какво обаче според мен трябва да 

представлява моето творчество – изкуство или сделка? 

 

   След като завърших Художествената Академия в София бях 

изключително натоварен психически и изхарчен емоционално. Исках 

час по скоро да напусна столицата и да се прибера у дома след 10 

години ходене по квартири, общежития и най-вече съжителстване с 

най-различни “колоритни” личности (в лошия смисъл на думата). След 

като се прибрах в родния си град близо 3 години не бях хващал четка 

или молив. Работех по строежите тежка физическа работа, нямах 

време за нищо и прекалявах с алкохола и цигарите. Депресията ме 

обхващаше и това е едни от най-мрачните периоди в моя живот (който 

ясно се усеща в първите ми творби от 2012-2013 година 
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Изкуство или сделка? 
 

    Когато започнах да рисувам отново взех решението никога повече да не 

рисувам нещо, което не искам. Независимо какво ми предлагат в замяна. 

Истинската магия в изкуството се получава, когато се съчетаят страстта, 

желанието, вдъхновението, вътрешната потребност и любовта. 

 

   Мой принцип е никога да не рисувам нещо ако не искам. Много хора 

обичат да изпълняват поръчки, което им доставя удоволствие. 

Изключително много уважавам техния труд. Винаги, когато някой иска 

нещо свързано с изкуство се опитвам да го насоча към колега, който да му 

свърши работата. За жалост все още срещам хора, които не могат да си 

представят, че може да съществува гледна точка като моята. Сет Годин го 

е казал много добре – “Нарисувай ми това и аз ще ти платя” е сключване 

на сделка, а не начин да се прави изкуство”. 
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Как вътрешната душевност  

се отразява в изкуството 

   Как вътрешната душевност и състояние на художника се проявява 

директно или индиректно във творчеството ми. Защо за някои моето 

изкуство изглежда комерсиално и защо за други то е неподправено 

отражение на душата на художника. Къде е тънката граница между 

истинското изкуството и правенето на пари. Как се сблъскват 

различните мнения и кое е нещото което наистина може да “освободи” 

творчеството на един автор? 

   Преди известно време занесох около 30 картини на един мой 

почитател, който има повече от 100 мои творби. Идеята беше ако си 

хареса нещо да му го дам на преференциална цена. От всички картини 

си избра 4-5 и на тръгване ми сподели, че според него изкуството ми се 

е променило драстично в сравнение с преди 3-4 години. Каза ми, че 

картините които съм рисувал преди били за истински колекционери, а 

сега били по-скоро за масовия пазар. Всичко това ми се стори доста 

странно…. 
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   Той не е човек, който би тръгнал да се заяжда и аз обърнах внимание на 

думите ми. И друг път ми е споделял мнението си, което ми е било от 

полза. Затова седнах и разгледах картините си от този период. Както може 

би знаеш от други мои статии аз имах период от 4-5 години след като 

завърших художествената академия, в който не съм нарисувал дори една 

черта. Определени обстоятелства ме завърнаха по пътя на изкуството, 

които съм описал в началото на книгата. Тогава взех решението, че никога 

няма да рисувам по поръчка и че няма да правя творчество, което е 

подтиквано от финансовия фактор. Казано с други думи – ще рисувам 

това, което ми е на сърцето и душата, а не това което се продава. 

 

   За моя радост се оказа, че двете неща се препокриват. Това което ми 

харесваше да рисувам се харесваше и на публиката. Така вече повече от 5 

години аз правя това, което ми доставя удоволствие и в същото време се 

изхранвам с него. Не казвам, че е лесно и за това съм писал в една от 

другите ми книги  “Наръчник за Начинаещи Художници”. 
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Творбите ми преди 
 

   Открих, че за творбите ми преди няколко години са характерни по-

приглушени цветове. Залезите преобладават отново, но са по-контрастни 

и по мрачни. Често в картините ми присъстват “запушени” и мъгливи 

сюжети. Слънцето понякога се очертава като блед силует. Като цяло 

настроението е мрачно. Сега като се замисля това беше период на голямо 

объркване за мен. Бях 110 кг. (сега съм 78), прекалявах с алкохола, бях и 

се чувствах самотен и несигурен, занимавах се прединмо с неща, които не 

харесвах. Сякаш слънцето което грееше дълбоко в душата ми беше 

забулено в мъгла от несигурност и объркване. Когато разглеждах старите 

си картини си спомних за ситуацията в която се намирах и тогава осъзнах, 

че всичко това е отражение на душата на художника. 

   След този мрачен период претърпях най-голямата промяна в живота си, 

която извади наяве отново човека, който винаги съм бил и трябва да бъда. 

Всичко започна с прочитането на определени книги за 

самоусъвършенстване на личността. Много хора ги заклеймяват като 

неефективни, но за мен ключът е в прилагането на информацията в тях. 

Както и да е… Част от литературата, която прочетох ми помогна да 

отслабна с повече от 30 килограма и да се излекувам от високото кръвно, 

което ме мъчеше и от чернодробната стеатоза, до която се докарах от 

алкохола и вредната храна. 
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   Сега картините са ми много по-светли и пъстри. Светлината смело строи 

от тях. Сюжетите са много по-оптимистични. За хора, които са запознати с 

творчеството ми преди и сега сигурно разликата е огромна. За някои най-

вероятно прехода от единият период към другия изглежда умишлен и 

съобразен с пазара, защото предполагам си мислят, че по-слънчевите и 

цветни картини се харчат повече. Самата истина обаче е, че аз почти 

никога не съм се замислял какво ще се продава и какво не, а ако съм го 

правил то е било като вторичен фактор. Основната движеща сила на 

всички мои картини е вътрешно усещане и потребност. 

 

Подсъзнателният фактор 

 

   Няколко дни след като моят почитател ми сподели виждането си за 

”комерсиализирането на моето изкуство” говорих с друг мой почитател (и 

приятел). Той сподели мнение, че докато един творец не е напълно 

финансово обезпечен неговото изкуство не може да е освободено. В това 

число поставяше и мен. Каза ми, че картините ми ще изглеждат по съвсем 

различен начин, ако не разчитам да бъдат продадени. На него съм му 

обяснявал вече, че всичко което рисувам е за лично удоволствие и от 

вътрешна потребност.. 
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   Въпреки всичко той настоя и ми сподели, че дори така да си мисля, аз 

подсъзнателно и неосъзнато обвързвам моите картини с финансовия и 

пазарен фактор. Той е един от най-заможните хора в нашият град и в 

същото време е изключително земен и стойностен човек. Доста време 

разсъждавах върху това, в което се опита да ме убеди. 

 

   Истината е, че според мен донякъде е прав, но не изцяло. Аз вярвам, че 

човек може да достигне и да управлява подсъзнанието си целенасочено.  

Истината е, че съм имал и трудни и добри финансови периоди, но винаги 

съм рисувал това което на мен ми харесва. Ако има някакво 

разграничение на периоди в моето творчество, то по-скоро не е 

продиктувано от финансови съображения, а от състоянието на душата на 

художника. 
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Мнението на твореца 

 

   Гореспоменатите мнения са на любители на изкуството, които не са 

нарисували нито една картина през живота си и трудно ще се поставят на 

мястото на един творец. Два дни след това обаче един колега изрази 

любопитно за мен мнение. Аз познавам творчеството му като абстрактно 

изкуство, което трудно се възприема от широката аудитория. Той ми 

сподели, че като сме се срещнали съм го възхитил с начина си на работа, 

а сега съм започнал да правя “всичко за пари”. Спомням си, че картините 

ми бяха по-експресивни и с по-малко детайли. Всичко беше така, защото 

все още срещах “съпротивлението на живописната техника”. Знаех как 

искам да изглежда картината, но трудно го постигах. 

 

   По принцип при абстракционисти и реалисти винаги е имало елемент на 

спор. Абстракционистите гледат на реализма като комерсиализация на 

изкуството с цел печалба, а на своето творчество като освободено и 

истинско. От другата страна реалистите смятат като цяло абстрактното 

изкуство като измъкване от трудния за създаване реализъм. Абстрактното 

изкуство е изключително на почит сред художниците, докато реализма е 

по-лесен за асимилиране и е популярен сред обикновените хора. Не 

случайно при конкурси и оценявания, където журито е от художници 

награди взимат почти винаги абстрактните картини. Това естествено не 

остава незабелязано от останалата аудитория и вече почва да изглежда 

малко странно и нагласено. 
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От душата на художника 

 

   Моят колега спомена, че на времето и той е работил за пари, но е решил 

да следва душата си. Да прави това което иска, въпреки че не се продава. 

Аз го разбирам напълно, но той мен не. Той си мисли, че рисувам с 

някакви задни мисли. Не осъзнава, че това което правя извира директно 

от душата ми. Всеки човек е различен и ако е искрен в изкуството си – то 

проличава веднага. Винаги, когато види абстрактна картина той я издига 

на пиедестал. Аз съм толерантен към творчеството на всеки дори и да не 

ми допада. Когато ме питат за моето мнение относно нечие изкуство, което 

не ми харесва аз винаги се въздържам от коментар, защото знам, че 

истинското творчество е и трябва да е единствено отражение на душата 

на художника. 
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За колко време рисувам  

една картина 

   Често ме питат за колко време рисувам картина. В повечето случаи 

въпросът е провокиран от чиста проба любопитство. Имал съм и 

ситуации, в които хората се хващат за финансовия аспект. Аз лично не 

обичам да говоря за пари, когато става въпрос за моето изкуство и 

всеки който ми е бил клиент знае, че приоритетът ми е бил човекът да е 

доволен и да получи своята картина. Винаги съм се опитвал да правя 

отстъпки. Приемал съм разсрочено плащане, запазвал съм картини за 

период от 3-4 месеца и т. н. Това е и причината да предлагам 

репродукции, от които нямам почти никаква печалба, понеже плащам 

на печатница да ги прави и разходите са почти същите като 

покупателната цена. Вярвам, че парите като самоцел са убийство за 

всеки бизнес и особено за изкуството. 
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Както казва Хенри Форд – “Да бъдеш алчен за пари е най-сигурният начин 

да не ги добиеш, но когато някой работи в името на самата работа – тоест, 

за удоволствие от вършенето на това, което той смята за правилно, – 

парите сами имат грижата да го споходят, и то в изобилие” и допълва “Да 

служиш на хората и обществото трябва да е основната цел на всеки 

бизнес.” 

   Какъв е моят случай? 

 

   Истината е, че всяка картина ми отнема различно време и никога не съм 

обичал да споделям колко точно, понеже не мисля, че е важно и че за 

изкуството трябва да се съди по времето за което е създадено. Да се 

смята, че колкото по-дълго време е рисувана една картина, толкова по-

скъпа трябва да е, за мен е абсурдно. Това ми напомня за една история с 

Пабло Пикасо: 

 

   Жена го срещала на пътя и го помолила да и нарисува нещо дребно за 

спомен. Пикасо извадил малък лист и скицирал една рисунка набързо. 

Подписал се, дал го на дамата и и казал, че струва някаква огромна сума 

(не помня колко точно беше). Жената се възмутила и му отговорила: 

   – Как може да искате толкова пари за подобно нещо. Та вие го 

нарисувахте за 20 секунди. 

  – Да, но за да успея да го нарисувам за 20 секунди ми трябваха 20 години 

– отговорил и Пикасо. 

 

   Затова на въпроса “За колко време рисувам картина” отговарям “Колкото 

е необходимо”… 
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От какво зависи цената  

на картините 

От какво зависи цената на картините? Защо някои са много по-скъпи от 

други? Кои са основните фактори, които оказват влияние върху цената на 

дадено произведение на изкуството. По принцип цените на картините 

зависят от следните фактори: 

 

   Първо: Кой е авторът? – Ако художникът е известен картините обикновено 

са много по-скъпи. Ако авторът е известен и е починал цените се качват 

допълнително. Колкото по отдавна е живял, толкова по-висока е стойността 

на изкуството му. 

 

   Второ: Каква е техниката? – По принцип зависи и от техниката на 

картината. Ако е по-трайна обикновено цената е по-висока. Например 

маслената живопис е изключително трайна за разлика от акварела 

например. Затова зависи много от самата техника. Обикновена рисунка с 

молив не е толкова трайна колкото графичен отпечатък с мастило 

например. 
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   Трето: Формата на картината. – Това не е закон, но обикновено по-

големите картини са по-скъпи от по-малките когато става въпрос за един 

и същи художник. изключение правят ситуациите, когато зад картината 

има някаква специална история, която допълнително вдига нейната 

стойност. Често цената на картините не се влияе от размера им. 

 

Как определям колко да струва  

всяка моя картина? 

 

 

    

   Понеже моите картини са с еднакъв размер и техника, единствения 

фактор, който влияе на цената е срещу каква сума бих се разделил с 

определена творба. За тези които се занимават с изкуство знаят колко е 

трудно да се разделиш с картината си. Особено непосредствено след 

създаването и. Често на хората им се струват скъпи произведенията на 

изкуството, но истината е, че материалите въобще не са евтини. В моя 

конкретен случай материалите за картина са около 80-85 лева. Това 

включва рамки (вътрешна и външна), бои, четки, разредители, краен лак, 

сертификати, опаковка при изпращане, транспортни и т.н. След това 

идват истинските разходи като СЕО оптимизация на сайта, програмисти, 

такси за онлайн маркетинг инструменти, такси за имейл маркетинг 

платформи, платени реклами в google, facebook, ox.bgl, bazar.bg и т. н. 

Винаги се старая цените на картините ми да са максимално ниски, за да 

не страда крайния потребител. 
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На сайта ми има една картина със слънчогледи, която не се продава в 

момента, но дълго време цената за нея беше 14 милиона. Получавал съм 

много съобщения, че съм сбъркал цената или имам печатна грешка. 

Понеже картината се казва “Скритата тайна” често са ме питали каква е 

скритата тайна в картината и защо е такава цената. Сега ще отговоря на 

тези въпроси… 

 

   На един пленер си говорихме с един колега относно цената на 

картините, които художника не иска да продава. Дали да се напише под 

картината, че не е за продажба, или да се сложи така наречената 

“забранителна цена”, която да отказва хората, но въпреки всичко да си 

заслужава ако някой все пак реши да я плати. Освен това отдавна съм си 

поставил за цел сумата от 14 000 000 лева.  

Картина за 14 000 000 лева 
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Въпрос на принципи 
 

 
 Истината е, че не бих продал тази картина за друга сума, колкото и 

странно да звучи. Много хора са ме пробвали с други суми. Много често са 

ме питали дали ще изпълня определена поръчка срещу примамлива сума. 

Честно казано не обичам да ме пробват по такъв начин, защото за мен е 

въпрос на принципи. Разбирам хората, които не знаят, че не работя по 

поръчка. Друг е случаят с тези, на които им е известно и продължават да ме 

провокират с разни предложения само и само да видят дали ще склоня….  

Така когато рисувах тази картина реших, че не искам да я продавам и и 

поставих тази цена. Повече от няколко години стоя така на сайта, но реших 

да премахна цената, за да не ми задават повече въпроси около тази 

картина. Друга причина е, че вероятно много хора ще възприемат за 

несериозно подобна цифра, което за мен е напълно разбираемо. 
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Притча за художника 

   Случвало ли ви се е да отнасяте критики за това което правите? Били ли 

сте свидетели как хора, които не разбират от нещо, стават изведнъж 

„специалисти“ и намират недостатъци във всичко? Искам да споделя една 

притча за художника, която е много показателна за тези ситуации… 

 

   Преди много години в Индия живял добър художник, който обучавал много 

ученици. Един ден казал на най-добрия от тях, че вече е готов да изложи 

творбите си пред хората. Заръчал му да остави картините си на центъра на 

града и да сложи под тях черен молив и бележка. Казал му да напише на 

бележката, че всеки който не харесва нещо в картините му може да го 

отбележи с молива. 
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Младият творец направил каквото му е заръчано и с нетърпение 

зачакал резултатите. Само за час и половина всичките му картини били 

издраскани от хора, които сметнали че има недостатъци в творбите. 

Разочарован и разстроен ученикът отишъл при учителя и му разказал какво 

се е случило. Старецът го изслушал внимателно и му заръчал да остави 

отново своите творби на центъра на града, но този път да сложи боите и 

четките отдолу със съобщение, което гласи, че всеки, който не одобрява 

нещо в картините му има възможността да го поправи лично. 

 

Младежът отново изпълнил всичко, което му заръчал учителят и отново 

зачакал. Дълго време наблюдавал картините, но никой не се осмелил да 

пипне с боите по тях. На края на деня нямало нито петънце на която и да 

било картина. Младият художник отново отишъл при стареца и му разказал 

какво се е случило, а после го попитал защо в първия случай е получил 

толкова забележки, а във втория никой не отправил критика към него. 
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Учителят се усмихнал и му отговорил, че в първият случай е дал 

възможност на хората да критикуват и те веднага се възползвали и 

нападнали труда му. Така тези, които нямат понятие от рисуване си 

позволили да очернят творбите на художника. Във втората ситуация 

младият автор дал възможност на хората да го поправят и те естествено 

не го направили, защото не притежават нужните умения за това. Затова 

казал на ученика си, че трябва да запомни следното: 

 

   – В живота винаги е така: тези които не познават естеството на работата 

ти, могат да те осъдят и охулят, но ако на тях им се даде възможност да 

свършат същото по-добре, със сигурност няма да успеят да го направят. 
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Специален Бонус!!! 

   Като за финал искам да ти направя един подарък. От бутончето 

долу можеш да отидеш на сайта ми от където да изтеглиш и другата 

ми книга „Седемте златни правила при избор на картина“. Без 

значение дали си ценител или художник, там ще откриеш много 

полезни материали и възможности: 

Ако имаш въпроси – не се колебай да се свържеш с мен. 
Поздрави и Успех!!! 

 
Дамян  

Разгледай Сайта ми 

https://www.petrovkartini.com/
https://www.petrovkartini.com/

