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Как се опъва платно  

за рисуване? 

Какво е необходимо за да си опънете платното? 

 

1. Изберете какво ще е платното - грундирано или не? 

 
   Първо трябва да решите какво платно ще опъвате. Може да изберете 

американ, канаваца, а и не е изключено да рисувате на обикновен 

памучен плат, стига да е достатъчно здрав. В ранните си години като 

ученик съм опъвал какви ли не платна, включително и цветни, защото 

тогава все още беше много скъпо да си поръчаш готово платно. Сега може 

да се поръча цяла ролка грундирано платно, де се изрежи съответният 

размер от него и да се опъва на подрамка. Може естествено да се опъне и 

негрундирано платно и да си го грундирате впоследствие. 
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Подрама - обикновена или клинова? 

 

   После е необходимо да си изберете подрамка. Вариантите са няколко. 

Единият е да изберете обикновена подрамка, а другия е да се спрете на 

рамка с клинова сглобка. Рамките с клинова сглобка са с допълнителни 

клинчета на всеки ъгъл, които леко се набиват с чук ако платното се 

отпусне. Те са по-добрият вариант. Важно е всяка рамка да е леко скосена 

от страната, където ще е опънато платното. В противен случай самата 

рамка може да се отбележи върху платното впоследствие. Ако платното не 

е грундирано грунда може да премине през него и да залепне върху 

подрамката. Истината е, че можете да опънете платното върху всякакви 

дървени рамки, но условието профилът да е скосен по някакъв начин е 

много важно. 

 Клещи за опъване  

на платно 

 

   Друго, което ще ви е необходимо 

са специални клещи за опъване на 

платно. Може и с обикновени, но 

наистина не го препоръчвам. 

Проектираните за опъване на пла - 

Такер 

     

   Ще ви е необходим и такер, с който да захващате платното за 

подрамката. Скобите за него трябва да са от късите. С чук и гвоздеи няма 

тно клещи са специално проектирани да захващат по-голяма част от 

платното и да имат упора при опъване. Освен това се връщат лесно в 

начално положение. Определено трябва да имате такива клещи ако 

възнамерявате да опъвате платната си сами. 
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как да стане, защото едната ръка държи клещите, които опъват платното, а 

с другата няма как да забивате пирони. Освен това скобите хващат по-

голям участък и платното се изпъва равномерно. 

 

Обикновени клещи, минусова отвертка и  

макетно ножче    

 

   Клещите и отвертката се използват, за да извадите някоя скоба, ако сте 

сбъркали. Макетно ножче ви е необходимо, за да изрежете излишната част 

от платното когато приключите.  

 

Как се опъва платно за рисуване? 

 

   Първо платното трябва да е по-голямо от подрамката. Ако рамката е 50 х 

70 см. платното трябва да е минимум 56 х 76 см. Защо? Причината за това 

е, че трябва да има един сантиметър за ширината на подрамката и още 

два сантиметра, за да могат клещите да захванат платното. Тоест по 3 см. 

на страна. Ако дебелината на рамката е по-голяма от 1 см. или 

възнамерявате платното да не е опънато отстрани на подрамката, а за 
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гърба й, трябва да отпуснете още от размера на платното. Вторият случай 

се използва когато картината няма да има външна рамка, за да не се 

виждат скобите от такера отстрани.   Платно се изпъва както на принципа 

на британското знаме. Първо се захваща по средата на дългите страни, 

после по средата на късите страни и постепенно се отива към ъглите. 

Ъгълчетата се загъват и се захващат с такера, а после излишното платно 

се изрязва с макетния нож. Много е важно в началото да позиционирате 

правилно платното върху рамката, особено ако на платното вече има 

изображение. Опънете го с ръце, за да сте сигурни, че е центрирано 

правилно. Като тръгне добре в началото, после е лесно. Ако видите, че сте 

го изкривили, извадете първите 1-2 скоби с клещи и отвертка и започнете 

отново. Опъвайте платното добре, за да не се отпусне в последствие, 

особено, ако не използвате клинова подрамка. Важно!!! Винаги гледайте 

нишките на платното да са успоредни на страните на подрамката!  

 

   Можете да опънете платното и само с габърчета и без клещи. Това важи 

само за негрундирани платна. Намокряте платното, изцеждате го хубаво, 

оставяте го да поизсъхне и докато е още влажно го опъвате на подрамката 

ръчно. С едната ръка държите платното, а с другата забивате габърчетата. 

След като платното изсъхне ще се опъне допълнително, така че няма 

нужда да се изпъва с клещи. Рамката трябва да е хоризонтално докато 

съхне платното, за да се изпъне равномерно. 
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Кога е добре да си опъвате  платното сами? 

 

Когато искате да спестите средства. Дървени подрамки може да си 

поръчвате готови и да си поръчате платното отделно. Ако и сами си 

грундирате платното става още по-евтино. Това е добър вариант за 

начинаещи художници, които не разполагат с много средства. Аз лично си 

поръчвам готови, опънати и грундирани платна. Сам си опъвам единствено 

репродукциите на моите картини. При тях трябва да се внимава, защото е 

много важно да се позиционира платното добре върху подрамката и да не 

се изкриви. 

 

Финални съвети 

 

Опъването на платно за рисуване не е нещо сложно и с малко 

практика ще станете много добри. В началото ви съветвам да не изрязвате 

излишната част от платното, която ще остане да стърчи след като го 

опънете. Така ако в последствие се отпусне, ще може да го доизпънете и 

така да разберете колко силно трябва да го опъвате в бъдеще. Ако вече 

сте го изрязали, няма да можете да го хванете с клещите. Това е много 

важно, ако не използвате подрамки с клинова сглобка. 
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Как се грундира платно  

за рисуване? 

   Как и защо трябва да се грундира платното преди да се рисува на него с 

бои? Какви са различните варианти за грундиране, как можете сами да 

приготвите грунда си и кои са тънкостите, които трябва да знаете?  

Защо се грундира платното? 

    

   Всяко платно има различна структура и текстура. Различните видове 

канаваца, ленено и памучно платно са с различни дебелини и гъстотата 

на нишките. Платното се грундира задължително преди да се рисува на 

него, защото в противен случай боята ще попива в него и ще избие на 

гърба му. Освен това технологичното време на съхнене ще е много малко 

и рисуването ще е трудно. В зависимост от вида на грунда той може да е 

приготвен така, че боята да съхне по-бързо или по-бавно върху него. 
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Как се приготвя грунд? 

 

   Класическата рецепта е с лепило (туткал), винервайс и ленено 

масло, а другият е само винервайс и лепило C-200. Първият е много 

устойчив и е най-добрият начин, а втория е по-скоро компромисен вариант. 

Някои хора намазват платното директно с латекс, но това не е добра 

практика, защото може да се напука, въпреки, че вече има най-различни 

видове латекс, които са еластични и т.н. 

 

Класически метод 

 

   Разтваря се една част туткал в четири части вода на “водна баня” 

(слагате в един буркан туткала и водата, а после слагате буркана в 

тенджера с вода и на котлона. Туткала се нагрява и се разтваря във водата 

(миризмата е неприятна понеже това лепило е органично и се прави 0т 

кости на животни). С тази смес се намазва платното “на кръст” – първо от 

ляво надясно, после отгоре надолу, за да се запълнят дупчиците. Добре е 

това да се направи два пъти. Важно е платното предварително да е 

опънато на дървена подрамка.  

Разтвореният туткал е 

добре да седи на котлона, 

защото ще се желира в 

противен случай. След като сме 

намазали платното с лепилото, 

добавяме още две части вода и 

започваме да сипваме 8-9 

части винервайс в него. 

Винервайса се сипва бавно и 

не се бърка. След като е 
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“Мързеливият грунд” 

 

Има и по-лесен начин, който е компромисен вариант и не го 

препоръчвам, но върши работа. Просто смесвате лепило C-200 с 

винервайс и вода. Разбърквате и така се нанася върху платното. 

Съотношението го избирате вие. Не прекалявайте с водата. 

сложен всичкият винервайс, сместа се оставя да постои десетина минутки 

и се добавя половин част ленено масло. Едва сега се разбърква до 

хомогенна смес и грунда е готов. Отново се нанася на кръст с широка 

бояджийска четка. 

 

   Лепилото има за цел да направи платното да не пропуска и колкото е 

повече в състава на грунда, толкова по-бавно ще попива. Естествено ако 

се прекали боята ще се пързаля прекалено много. Обратния вариант 

също не е добър, защото ако винервайса е много, грунда ще дърпа 

прекалено много боята. Вместо винервайс може да използвате и 

цинквайс. Разликата е само в цвета. Цинквайса е по-бял. 
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Финални съвети 

 

   Ако преди години грундираните платна са били скъпи и са се намирали 

трудно, то сега са на много достъпни цени и има изобилие от тях на пазара. 

Моят съвет е просто да си поръчате една ролка с грундирано платно, да си 

режете от нея и да си го опъвате на подрамка. Още по–добрият вариант е 

да си поръчвате директно готови, изпънати и грундирани платна. Ще си 

спестите много време и нерви, а разликата в цената няма да е толкова 

голяма. 
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Какво трябва да знаем за 

композицията в картината?  

   Знаете ли кои са основните принципи, които е добре да се спазват когато се 

изгражда композицията в картината? Кое е до вътрешно усещане и кои са 

универсалните правила, които се прилагат в структурирането на дадена 

творба? Кои са най-честите грешки и как да се предпазим от тях когато 

рисуваме или снимаме?  

   Истината е, че композицията е цяла наука, за която може да се 

напише цяла книга. Въпреки, че композирането на дадени обекти в 

определен формат на картина или кадър е до голяма степен 

естетическо усещане има някои универсални правила, които ще 

разгледаме тук.. 
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Композиционен център 

 

    Това е мястото в творбата, което привлича най-голямото внимание. 

Характерно за него е, да е с най-голям контраст, висока цветност и като 

цяло да е акцента в композицията. Не е добре да е в края на формата на 

картината. Така вниманието на наблюдателя лесно може да бъде 

загубено. Също така не е добре да е точно в идеалния център. Всичко 

около композиционния център трябва да го подчертава и допълва. 

Например в картината на тази статия композиционния център е залеза. 

 

Въвеждане на погледа на зрителя 

 

    По принцип погледа на 

повечето хора се движи от 

ляво на дясно. Така четем и 

така сме свикнали да 

наблюдаваме. Ще забележиш, 

че в галериите повечето гости 

разглеждат картините 

тръгвайки от ляво надясно. 

Защо това е важно? 

Композицията  трябва да 

въвежда погледа на зрителя към вътрешността на творбата и да го 

задържи там. В случая с картината в тази статия пътят играе ролята да 

поведе погледа на зрителя от ляво надясно към композиционния център. 

Не е добра идея да се слагат “композиционни прегради” в ляво на 

творбата, защото възпрепятства навлизането на наблюдателя в творбата. 

Баланс на композицията 

 

   Добре е творбата да е балансирана контрастно и цветово. Също така е 
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хубаво обектите да са разпределени долу-горе равномерно. Какво значи 

това?Ако от лявата страна на картината има една огромна къща, а от 

другата има едно равно поле така композицията ще “натежи” към сградата. 

За да се балансира може да се сложи едно дърво или да се компенсира с 

цвят или контраст. Представете си картината като везна. Добре е, да е 

долу-горе изравнена. 

 

Ракурс 

 

   Добре е, обектите да са представени 

под някакъв ъгъл, а не фронтално. 

Това се нарича ракурс и е много по 

интересен за наблюдаване. Например 

една къща е добре да е погледната 

под ъгъл, за да се виждат две от 

стените и да се почувства 

перспективата. На всеки ще му е по-

интересно да гледа куб, а не квадрат. 

 

Засичания, изрязвания и повторения 

 

   Това е може би най-трудното за обяснение. Не е добре да се правят 

засичания на обектите. Какво имам предвид? Например ако точно на ръба 

на сграда, която рисуваме има дърво е добра да се преместим в ляво или 

дясно за да се вижда ръба на сградата, а не да се застъпват. Добре е 

обектите да не се изрязват особено когато са идеен или композиционен 

център. Изрязването може да става с обекти по края на формата, които 

имат за цел да допълнят или “затворят” композицията. Линиите и обектите 

като цяло не е добре да повтарят хоризонталата или вертикалата на 

формата на картината или снимката. 
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Заключение 

    

   Всички тези правила могат да се нарушават, ако идеята на творбата го 

изисква. Композицията в картината е преди всичко вътрешно чувство на 

естетика, което се развива с времето. Някои хора са с по-силно вродено 

чувство за композиция като например хората които имат влечение към 

фотографията. Да избереш точно къде да снимаш и какво да включва 

снимката, от какъв ракурс и с какви настройки на фотоапарата е 

изключително добро упражнение за развиване на композиционно 

естетическо чувство. За щастие почти всеки вече има телефон, който 

прави сравнително добри снимки и може да се упражнява навсякъде и по-

всяко време. 
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Какво трябва да знаем за 

цветовете в картината? 

  Как си взаимодействат отделните цветове в една картина и как ги възприема 

човешкото око? Кои са основните цветни гами и кои цветове включват.  Защо 

цветовете в картината понякога първоначално изглеждат по един начин, а 

после по друг? Как най-лесно да се придържаме към една цветна гама в 

картината когато рисуваме? Кои цветове да избягваме да комбинираме? 

   Често познанията за цветовете, които имат повечето самоуки 

художници е крайно недостатъчно, за да постигнат ефекта, който 

търсят в дадена картина. Тук ще разгледаме основни принципи, които 

са изключително важни, ако се занимаваме с живопис. 

 



17 

Цветна гама 

 

   Основните цветни гами са топла и студена. Когато преобладават повече 

топли цветове като жълто, оранжево, червено, кафяво и т. н. тогава 

говорим за топла гама. И обратното – когато преобладават студените 

цветове като синьо, зелено, виолетово имаме студената гама. Не е 

задължително всички цветове да са топли или студени за да определим 

какъв е цялостният колорит на творбата. Естествено може картината да не 

принадлежи към определена гама. 

 

    За да поддържате определена гама на дадена творба е добре да се 

рисува цялостно като се започне с определена цветна подложка, която да 

съдържа предимно топли или предимно студени цветове. 

 

Как си взаимодействат цветовете в картината? 

   Това, което повечето хора не знаят е, че цветовете си взаимодействат 

когато са един до друг. Какво означава това? Когато един цвят е поставен 

на светъл фон изглежда по-тъмен и обратното. Когато се избира цвят по 

определен каталог обикновено страниците на каталога са бели и 

съответно цветните квадратчета изглеждат по-тъмни, отколкото са в 

действителност. На снимките е показано за какво става на въпрос. 
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Основни цветове и тяхното съчетаване 

 

   Цветовете се делят на хроматични и ахроматични. Ахроматичните са 

черно, бяло и всички нюанси на сивото, а останалите цветове са 

хроматичните. Те се разделят на основни и второстепенни. Основните са 

синьо, червено и жълто. При комбинацията на основните и ахроматичните 

цветове се получават всички останали. Оранжевото и синьото, червеното 

и зеленото, жълтото и виолетовото са двойки противоположни цветове и 

тяхната комбинация не се препоръчва. 

 

   На първата картинка се вижда как хоризонталните линии си променят 

леко цвета когато преминават през различните цветове. Върху синия цвят 

изглеждат по-светли, а върху сивия изглеждат по-тъмни. Естествено това 

е зрителна измама, но е много важно да се знае когато се рисува. 

Например, когато започваме със светъл цвят върху бялото платно или 

лист той изглежда по-тъмен защото е на бял фон, но когато добавим други 

по-тъмни цветове започва да изглежда по-светъл. На втората снимка 

сивите фигурки изглеждат много по-светли на черния фон, отколкото на 

белия.  
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   Когато рисувате е добре да смесвате цветовете на отделна палитра, а не 

директно върху листа или платното. Така ще избегнете нежелани цветове, 

които да трябва да коригирате. Това правило може да се избегне, ако 

познавате изключително добре материалите, с които рисувате. Имайте 

предвид, че всяка боя има отделна степен на интензивност и покривност, 

която по принцип е отбелязана от производителя със звездички или 

запълнено квадратче. Когато е запълнено значи има висока покривност и 

плътност. Някои бои много лесно превземат цветовете когато се смесят 

защото са с много интензивни пигменти. Затова е най-добре цветовете в 

картината да се смесват предварително и задължително в малки 

количества в началото. Все пак не искаме да се окажем с голямо 

количество цвят, който не може да използваме за конкретната творба. 
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Как се рисува по снимка? 

   Кои са основните тънкости, предимства и недостатъци при рисуването по 

снимка. Изкуство ли е когато се използва фотография за мотив на картина? 

Защо все повече художници избират да използват този метод?  

   Рисуването по снимка все още е противоречив момент в сферата на 

изкуството. “Старата школа” заклеймява този подход с аргумента, че 

това не е изкуство, а младите автори все повече се възползват от 

предимствата на технологиите, за да представят своето творчество. 

Копирането на снимка с перфектна точност е по-скоро майсторско 

изпълнение отколкото творчески процес, докато използването на 

фотография като вдъхновение и проект за създаване на ново 

произведение на изкуството е съвсем друго нещо. 
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   Относно авторското право когато художник рисува по чужда снимка без 

съгласието на фотографа. Ако се копира с перфектна точност 

изображението и липсва творческа интерпретация може да се появят 

претенции за нарушени права, но когато снимката е използвана за мотив 

за създаването на ново произведение на изкуството ситуацията е съвсем 

различна. Като цяло рисуването по снимка е създаване на нов продукт и 

трудно може да бъде предявена претенция за авторско право. Има 

естествено и изключения, които са разгледани в закона. 

Защо се рисува по снимка? 

 

   Причините са много, но тук ще разгледаме основните. Трябва да се 

отбележи, че по снимка рисуват предимно автори, които се придържат към 

реалистичното изкуство. Абстрактционистите разчитат основно на 

въображението си. 
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   Създаването на завършена картина 

в реалистичен стил отнема време, 

през което сенките и светлината могат 

да се променят значително, което 

създава допълнителни проблеми за 

автора. 

 

   Всеки, който е рисувал жив модел се 

е сблъсквал с непостоянството в 

неговата поза. Моделът обикновено 

започва да чувства умора и променя 

позата си постоянно. Трябва да му се 

напомня да върне позицията си, което 

е неприятно. Не случайно вече почти 

никой професионалист не рисува 

Постоянност на изображението 

 

   Това е може би най-важната причина. Всеки художник се е сблъсквал с 

промяна на светлината и сенките или движението на модела, когато 

рисува от натура. Добър пример е рисуването на залез, както е при 

повечето от моите картини. Залезът трае броени минути и промяната на 

цвета и контраста се случва буквално на всяка секунда. Ако застанете 

някъде сред природата и да пробвате да нарисувате залязващото слънце 

над хоризонта ще имате възможност най-много за една бърза цветна 

скица. Отделен е въпроса какво вижда художника на листа или платното 

поради слабата светлина. 

портрети от натура, а използва снимка на модела. Добре е на художника 

да се предоставят множество фотографии, за да може да избере 

подходящата и да добие по-пълна представа и разбиране за характера и 

визията на модела. Рисуването на животни например е най-трудно понеже 

те се движат постоянно.  
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Там използването на фотография, от която да се гледа е повече от 

наложително. 

 

Възможност за допълнителна обработка 

 

   С помощта на компютърни програми художника има възможност 

допълнително да доближи снимката до бъдещата си творба. Тук вече 

влиза творческия процес. Каква част от снимката ще е композирана на 

картината и кой обект къде ще се намира. Могат да се променят и засилят 

цветовете, яркостта и контраста. Колкото по-близо е снимката до това 

което художника иска да изобрази, толкова по-добре. Да виждаш това, 

което искаш да нарисуваш е голямо предимство. Често когато се рисува от 

натура и автора иска да промени нещо в картината се оказва, че то не 

стои толкова добре. Тогава се налага втора редакция, за която също няма 

гаранция дали ще се получи и това може да коства много нерви и време. 

Ситуацията е още по-неприятна когато самата техника не позволява 

сериозни корекции като акварела например. 
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Работа на удобно за автора място 

 

   В повечето случаи мястото, на което човек му се налага да рисува не е 

много добро за самия процес. Ако рисувате сред хора (например на 

улицата) обикновено се намира някой, който да стои и да ви смущава с 

въпроси от сорта “Кое рисуваш?”,  “Мен можеш ли да ме нарисуваш?” и т. 

н. Това не помага на самия процес и действа разсейващо. Може да има и 

други неприятни фактори като мухи, комари, миризми и други, докато при 

рисуването по снимка всеки може да си избере средата в която да твори. 

 

Обобщение 

 

   Като цяло това са основните и най-важни ползи при рисуването по 

снимка. Не случайно много художници използват този метод, за да 

създават своето изкуство. Винаги ще има хора, които по една или друга 

причина няма да го одобряват като основни противници на използването 

на фотографии като проект за картини са абстрактционистите и творци от 

“старата школа”, които не са разполагали с компютри и интернет. 

 

   Тук възниква интересен въпрос: Дали старите майстори биха се 

възползвали от технологията на нашето време или биха пренебрегнали 

всички предимства, които изтъкнах в тази статия? Изкуството винаги е 

търпяло промяна и е отразявало света около нас по един или друг начин. 

Имало е и винаги ще има противоречия. Всеки има различни виждания 

особено когато става въпрос за изкуство. Каквото и да говорим обаче едно 

е единственото сигурно нещо на този свят –  и това е промяната… 



25 

Как да изберем и обработим 

снимка за рисуване? 
   Как да изберем и обработим снимка за рисуване така, че да се превърне в 

проект за бъдещата ни картина? Кои безплатни програми можете да 

използвате и кои функции са най-подходящи? Кои са различните категории и 

инструменти в интернет и как да извлечете максимума от търсачките, за да 

откриете точно снимките, които ви трябват? 

   Все повече художници се възползват от възможностите на 

компютърните програми и изобилието в интернет. В това реално няма 

нищо лошо, а и предимствата са големи. Например постоянството на 

изображението на снимката е за предпочитане, когато обектите за 

рисуване са подвижни (хора или животни) или светлината е 

непостоянна. Всеки е виждал картини със залези или препускащи коне, 

но много малко хора се замислят дали са рисувани от натура или са 

използвали снимка за рисуване. 
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Снимките също така позволяват допълнителна обработка, което е огромно 

предимство. Много по-добре е експериментите да се случват на 

компютъра отколкото на хартията или платното, защото резултата може да 

не е много задоволителен, а не всички техники позволяват корекция. 

 

   Рисуването по снимка позволява художникът сам да избере къде да 

твори. По този начин може да се сдобие с всичките му необходими 

удобства, за да може да се концентрира изцяло върху творческия процес. 

Отделно от това ще избегне ситуации, в които някой седи и го наблюдава 

или му задава въпроси, които да го разсейват. За да може един автор да е 

максимално концентриран и отдаден на създаването на изкуство трябва 

да е свел до минимум разсейващите фактори. Рисуването по 

предварително създаден проект от снимка дава тази възможност и все 

повече хора се възползват от нея. 
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Размер: малки, големи, средни, икони, по-големи от…, точен размер. 

Цвят: черно бели, пълноцветни, прозрачни. 

Тип: лица, снимки, графични колекции, скици. 

Време на качване: последният час, последните 24 часа, последната 

седмица; месец; година или конкретен период. 

 

   Ако имате снимка, която ви харесва като колорит може да я “завлечете” 

директно в секцията изображения на вашия браузъра и той ще ви покаже 

подобни снимки. Когато цъкнете на конкретна снимка ще ви излязат още 

като нея. Може да отваряте отделни прозорци в интернет за всяка снимка, 

която ви направи впечатление. Препоръчително е това да става на 

Как да си изберем снимка за рисуване? 

 

   Единият вариант е да си направим снимка на това, което ни се рисува. 

Другият е да използваме онлайн пространството. Живеем в 

информационната ера на интернет и това е най-добрия начин да си 

намерим снимка, която да ни вдъхнови за картина. Просто пишем това, 

което търсим и цъкваме на изображения. Може да избираме от 

“инструменти” какъв тип изображения да ни се показват. Например: 
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компютър. Все пак ще се рисува по тази снимка и трябва да е с долу-горе 

добро качество. След като си харесате снимка задължително проверете 

дали я има с по-висока резолюция – завлечете я в “изображения” и 

избирате от “инструменти” -> размер ->големи или по-големи от… Добре е 

да пишете на латиница и на английски език в търсачките защото излизат 

повече и по-добри резултати. С практиката ще ви става много по-лесно да 

намирате това което търсите. 

 

Как да обработим на снимка за рисуване? 

 

   Когато става въпрос за рисуване по снимка един от най-ценните 

моменти е , че може да обработим снимката за да се доближи максимално 

до това, което искаме да нарисуваме. Много по-лесно е редакцията да се 

случва върху снимката отколкото върху картината. При самото рисуване е 

добре да се съсредоточите върху технологичните проблеми, а не върху 

такива, които сте можели да решите още в проекта като цветност, контраст 

и композиция. 
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За човек който има солидни познания по програми като PhotoShop няма да 

е проблем да обработи снимката си. Аз обаче не съм от тези хора и 

накратко ще ви покажа кои програми и за какво ги използвам. 

 

Paint на Windows 

 

   Това е много проста програма която върви с инсталацията на всяка 

операционна система Windows. Какво правя на нея когато обработвам 

снимките си и ги подготвям за рисуване. 

 

1. Промяна на резолюцията. Цъква се на “resize” и от там може да се 

избере съотношението и разделителната способност. Тази опция 

използвам най-често когато снимката е малка и искам да запълни 

целия ми екран. 

2. Завъртане на снимката по хоризонтала (обръщане на ляво и дясно) – 

цъква се на Rotate. 
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3. Композиране на снимката чрез изрязване. Маркирате цялата снимка от 

select -> select all и я помествате върху полето така, че да ви харесва. От 

Select може да маркирате отделен участък от картината и да го поставите 

където искате. Така аз размествам обектите в снимката. 

 

Gimp 

 

   Това е програма с много функции, но аз я използвам основно за да 

коригирам цветността на снимката. Могат да се променят всичко цветове 

заедно и поотделно като интензивност, контраст и гама. Това става като 

изберете от менюто Colors -> Balance или другата функция Colors -> Hue-

Saturation. От Balance можете да променяте цвета съответно само на 

светлите, тъмните или междинните тонове в изображението. От другата 

опция може да промените отделен цвят, което е изключително полезно 

когато се подготвя проект за живопис. Възможностите са големи и след 10-

15 минути ще знаете как да постигнете ефекта който търсите. 
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Picasa 

 

   Това е друга програма която използвам най-вече за просветляване 

на снимката и регулация на контраста. Има опция и за затопляне на 

цветовете. Друга важна функция е изправянето на снимката. 

 

   И трите програми са безплатни. Най-добре е да изтеглите още сега 

една снимка и да пробвате различните възможности. Не забравяйте, че 

подготвяте проект за рисунка или картина, а не професионална снимка за 

печат – няма нужда да е перфектна, а да ви върши работа. Програмите 

помагат, но е важно от къде тръгвате. Старайте се снимката първоначално 

да изглежда добре и да не разчитате изцяло на допълнителната 

обработка.  Успех!!! 
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Маслени или акрилни бои? 

Кои да изберем? 
   Маслените бои имат някои огромни предимства, но в някои случаи не са за 

предпочитане. Акрилът също има своите характерни особености и може да не 

се окаже удачен вариант. Кои са по-добри и какви са основните предимства и 

недостатъци на двата вида? 

   Едно от най-ценните преимущества на маслото е, че има дълго време 

за съхнене и реално можеш да преливаш и смесваш цветовете часове 

след нанасянето. Това от технологична гледна точка може да се 

използва като голямо предимство, но също може да се окаже проблем. 

Ако искаме да променим драстично определен тон от картината, новият 

цвят може да се смеси със стария и да не се постигне желаният ефект. 

По принцип с времето човек свиква с това, но за начинаещи това може 

да е голям проблем и да затлачат картината. 
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Добрата новина е, че има решение за това. Маслените бои стоят пресни 

на платното няколко дни. Винаги може да вземете шпакла и да премахнете 

живописният слой. Почистването на платното с парцал и разредител може 

да го направи като ново. Според случая може да се изчисти и цялата 

картина, а не само определен участък. Маслените бои търпят много 

корекции заради дългото отворено време за работа, в което не изсъхват. 

Времето за съхнене зависи климатичните условия (вятър, слънце, влага, 

температура), грунда на платното, боите и дебелината на живописният 

слой. Определени добавки към боите могат да оказват влияние върху 

времето на съхнене, но понякога е за сметка на качеството на цветовете. 

Най-добре е картината да си изсъхне естествено.    

     

    Друго много добро качество на маслото е, че има висока покривност и е 

плътно. Може да се наслоява и да се получава солиден релеф. 

Използвайки повече паста могат да се препокриват цветовете. Маслената 

живопис е изключително богата техника, която дава на художника много 

свобода и възможности като в същото време постоянно търпи корекции. 
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   Бавното изсъхване може да се разглежда като недостатък ако 

художникът иска да препокрива основните цветове с други. Боите се 

смесват много лесно и картината може да се затлачи и да загуби своята 

свежест и колорит. Също така картината трябва да съхне дни наред и не 

може да се рамкира веднага. Нанасянето на краен лак може да става поне 

след седмица, като това е в най-добрият случай. Шанса за повреда на 

живописният слой се запазва дни след създаването на картината и трябва 

да се внимава.    

 

   Маслените бои са изключително отровни. Разреждат се с терпентин, 

който е много вреден при вдишване и контакт с кожата. Добре е да се 

работи с хирургически ръкавици за да се избягва контакт с кожата. 

Помещението трябва да е проветриво и да се избягва прекалено дългото 

излагане на изпаренията. Обезмирисените терпентини също са много 

вредни. Предимството им е, че не се усеща миризмата. Това може да е 

нож с две остриета, защото така няма да разберете дали помещението е 

проветрено. Най-добре е да се използват в ателиета. Задължително 

картината трябва да стои далеч от деца, както и всички видове терпентин 

и бои. Надписвайте шишетата които са с вредни химикали. До 

изсъхването съхранявайте творбата на проветриво място и там където не 

живеят хора и домашни любимци. Една от основните причини художници 

да се насочат към акрила е именно проблеми с кожата и дишането.  

Кои са недостатъците на маслената техника? 
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Акрилни бои - предимства и недостатъци 

 

Кои са предимствата на акрилните бои?   

 

Основното предимство на акрилните бои е, че са относително безвредни и 

се разреждат с вода. Няма я неприятната и отровна миризма като при 

маслената живопис.   Друг голям плюс е бързото съхнене. Акрилните бои 

изсъхват за 5-15 минути в зависимост от климатичните условия и 

дебелината на живописния слой. Буквално след броени часове картината 

може да се рамкира и е готова за окачване. Лесно се препокриват 

цветовете защото съхнат изключително бързо. 

 

Кои са предимствата на акрилните бои?   

 

   Бързото съхнене може да е проблем от творческа технологична точка. 

Преливането на цветовете трябва да става веднага и след като боята 

изсъхне не търпи преливане. Също така трябва да се изстисква по-малко 

количество за да не изсъхва, което е неудобно и досадно. Акрилните бои 

са подходящи за хора, които лесно “затлачват” своите творби и губят 

тяхната свежест. 
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Маслени или акрилни бои да изберем? 

 

Маслената живопис си остава най-популярна и с най-големи 

възможности. Въпреки предимствата на акрила, маслото си остава 

предпочитана техника за повечето художници. Колекционерите и 

ценителите на изкуството продължават да предпочитат маслените картини. 

Ако се колебате между маслени или акрилни бои аз бих ви посъветвал да 

ползвате маслото. С него ще имате възможността да експериментирате в 

отвореното врене за работа, докато акрила бързо ще ви върже ръцете след 

като започне да изсъхва. Много художници използват акрилните бои като 

първоначална подложка. След като те изсъхнат отгоре работят с маслени 

бои и така се възползват от предимствата на двата материала. 
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Как се рисува с  

маслени бои на платно? 
 

Подготовка 

   1. Поръчай си платно, което е опънато на клинова подрамка, маслени бои 

(бялото трябва да е 3 пъти повече, защото се използва много). Вземи си 

разредител (по възможност уайт спирт, защото е без неприятна миризма), 

плоски четки №12-14 (поне 6, защото е добре да имаш за различните 

цветове по една четка), 4 кръгли тънки четки №4-6 и палитра, на която ще 

смесваш боите (може да е изрязана от фазер или парче стъкло). 

 

   2. Приготви си поне 6 бели, памучни парцали (може от стари чаршафи и 

калъфки за възглавници) с размери 30 на 20 см. Ще са ти необходими за 

почистване на четките през целият работен процес. Трябва да са бели, за 

да се вижда къде си изтривал четката. В противен случай шанса да се 

оцапаш е много голям. Добре е да са памучни, защото вършат много по-

добра работа от изкуствените материи. Сгъни парцалчетата на две и ги 

използвай така, понеже иначе ще пропускат и ще се цапаш много 
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    3. Приготви си съд, в който ще налееш разредителя. Трябва да не е 

пластмасов, защото може да се разяде. Ниска кутийка от консерва или 

стъклено бурканче с широк отвор вършат чудесна работа. Налей само 1 

см. разредител от дъното на бурканчето. 

 

   4. Приготви си палитрата, боите, закрепи платното неподвижно пред 

теб във вертикално положение на нивото на очите или полу-вертикално 

под ъгъл 45 градуса. Линията на погледа ти трябва да сключва ъгъл 90 

градуса с повърхността на платното. Добре е да използваш вестници за 

да предпазиш работното място през целия процес (задължително под 

платното, палитрата, съда с разредителя и парцалчетата трябва да има 

вестник, като аз слагам по 3 за по-сигурно). Всичко трябва да ти е на 

близко разстояние и удобно разположено. 

 

   5. Добре е да използваш натурата (да гледаш това, което ще рисуваш). 

Може да използваш снимка или да наредиш определена композиция в 

домашни условия (ваза с цветя и драперия, купа с плодове и т. н.) 

 

   6. Осигури си подходящо осветление. Ако си на закрито и няма 

достатъчно дневна светлина, използвай лампи от 6000К нагоре (бяла 

светлина). 
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1. Има различни технологии при работа с маслени бои. Прието е да се 

започва по-акварелно от най-тъмните нюанси и да се наслагва 

постепенно към по светлите с повече паста (боя), но имайки предвид, че 

маслото съхне с дни, аз използвам друг подход. Започвам от светлината 

и постепенно отивам към тъмните нюанси. Така шанса да закаляш и 

затлачиш работата е много по-малък.  

 

2. Изстискай на палитрата само от цветовете, които присъстват в сюжета, 

който ще рисуваш. Ако използваш натура или снимка,лесно ще прецениш 

от кой цвят и какво количество ще ти трябва. Обикновено бялото се 

комбинира често с другите цветове, за да се получат по-приятни, 

омекотени тонове.  

 

3. Използвай четка за всеки основен цвят, вместо да ги почистваш 

постоянно. Ако вече си използвал някоя четка за тъмен цвят, 

продължавай да я ползваш за него. Не се опитвай да я почистиш и да я 

ползваш за бяло, защото има вероятност да зацапаш цвета. Това важи за 

широките плоски четки. Те се използват в началото, за да се "напълни" 

платното и да се направи подложка. Дръж четките в хоризонтално 

положение до палитрата, а не в разредителя.  

Същинският процес 
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4. Добра идея е да работиш едновременно цялата картина, а не "на 

парче". Организирай светлината в картината, постепенно се насочи към 

полутона и накрая към тъмните участъци. Опитвай се веднага да 

постигнеш нюанса, който ти е необходим като комбинираш цветовете. 

 

5. Разредителя се ползва за да се почистват четките и леко да се 

разрежда боята  (само при нужда). Разреждането на боята не е добра 

идея, но понякога се налага в процеса на работа (но само с няколко 

капки). Четките се избърсват с парцалчетата, а не се измиват в 

разредителя! В него може да потопиш четката след като е избърсана с 

парцала и да я избършеш повторно за да е по-чиста. Пази разредителя 

чист. На разбърквай с четката в него. Ако много се зацапа, трябва да се 

смени, защото в противен случай рискуваш да поразиш и закаляш цялата 

картина. 

 

6. След като си организирал картината и си направил цветна подложка, 

може да вземеш малките кръгли четки и да се впуснеш в детайлите. 

Малките четки се почистват по съшия начин както и големите. Сменяй 

парцалчетата когато вече няма чисто място по тях. 
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7. Подпиши се на картината си така, че подписа да не се натрапва и да 

не бие много на очи. Използвай цвят, който присъства в картината. Долния 

ляв или десен ъгъл е добро място. Може да са инициали, но е 

задължително да има година на създаване. 

 

8. Добра идея е да използваш хирургически ръкавици (продават се във 

всяка аптека и струват стотинки). Маслените бои и разредителите са 

изключително вредни за кожата. Много хора започват да работят с акрилни 

бои заради кожни проблеми. Ръкавиците са перфектно решение и освен 

това пазят ръцете ти чисти и работния процес е много по-приятен (в 

началото е странно, но после се свиква и не ти прави впечатление). 

Подготви си няколко чифта, за да може да ги смениш ако се наложи. Аз съм 

стигал до 3-4 чифта на едно рисуване. 

 

9. Задължително работи в проветриво помещение. Маслените бои и 

разредителите са много вредни при вдишване. Дори обезмирисения уайт 

спирт е вреден (единственото му предимство е, че не се усеща 

миризмата).  Не се храни на работното място. Почивай и излизай на свеж 

въздух, ако работиш на закрито. Замаяност и загуба на апетит са нормални 

следствия от работата с маслени бои. Не пуши на работното място. 
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Приключване на рисуването с маслени бои 

 

1. След като картината е готова, внимателно я остави да съхне в изправно 

положение. Ако е легнала ще събира прах по живописния слой. 

 

2. Задължително трябва да е в проветриво помещение и да е защитена от 

нараняване. Маслото изсъхва на пипане за около 10 дни (зависи колко е 

дебело наслоена картината), а абсолютното му изсъхване трае поне 2-3 

месеца, като миризмата на боите остава дълго след първата седмица. 

Колкото по-дебел е живописния слой, токова по-бавно съхне картината. 

Зависи и от температурата, пряката слънчева светлина, вятъра и т.н. Някои 

хора използват специални добавки за по-бързото съхнене на картината, но 

те често се отразяват на цветовете. 

 

3. Почисти работното си място. Вече спокойно може да измиеш четките в 

разредителя, като задължително предварително си ги изчистил с парцала. 

После повтори процеса толкова пъти, колкото е необходимо, за да ги 

изчистиш добре и да са готови за следващия път. 

 

4. Добре е да имаш най-обикновена шпакла, с която да обереш останалата 

боя по палитрата и след това я доизчисти с разредител и парцал.  

 

5. Излей използвания разредител и оплакни с вода бурканчето. 
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Как се подписва картина? 

   Всеки самоуважаващ се художник, който рисува авторски творби трябва 

да се подписва на всяка картина. Това е задължително, за да може да не се 

копира изображението и да е ясно чия е творбата. В момента на създаване 

на една картина тя автоматично става обект на авторско право. 

 

Какво трябва да съдържа  

подписа на картина? 

 

 

 

 

   Най-добре е да съдържа първо име, фамилия на художника и година на 

създаване Например: Дамян Петров 2019 г. Друг вариант е първото име да 

е с инициал, а фамилията цяла (както се подписвам аз). Например: Д. 

Петров 2019 г. Някои автори използват само инициали или само фамилия, а 

за година посочват само последните две цифри. Например: Д.П. 19 г. което 

според мен не е много удачен вариант, но всеки си преценява за себе си. 

Важно е подписа да е уникален и лесно разпознаваем. 
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Колко голям трябва да е подписа? 

   Това е много относително, но все пак има някои правила, които могат да 

се спазват. Колкото по-голяма е една картина, толкова по-голям може да е 

подписа. Важно е да не се натрапва прекалено много и в същото време 

лесно да се открива от наблюдателя. 

 

Къде трябва да е подписа? 

 

 

 

   Прието е да е или в долният ляв, или в долният десен ъгъл. Това зависи 

единствено от усещането за естетика. Например ако в единият ъгъл на 

творбата има много детайли, то тогава ще е по-добре подписа да е в 

другият, за да не става претрупано. Повечето автори се подписват 

хоризонтално, но не е изключен и вертикален подпис. Основното правило е, 

че автографът на картината не трябва да пречи на изображението, а по 

възможност да допринася на творбата. 
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Какъв цвят трябва да е подписа? 

   Тук може да се следват следните правила. Добре е да е цвят, който 

присъства в картината. Така автографът ще се впише цветово и 

композиционно към творбата. Ако картината е изцяло в студена гама (синьо-

зелени нюанси) и изведнъж се появи един ярък, оранжев подпис няма да 

стои добре, защото ще привлича много внимание. Златното правило е, че 

автографът трябва "хем да го има, хем да го няма". 

 

С какъв материал трябва да е подписа? 

 

    Най-добре е да се използва същият материал, с който е нарисувана 

картината. Ако е с маслени бои, то и подписа трябва да е с такива. Ако е с 

акварел, пак трябва да е подписана творбата с водни бои, а не с молив 

например. Някои автори си изготвят специален печат. Други обичат да 

издраскват подписа си релефно с обратното на четката. Това е възможно 

когато е наслоена достатъчно боя, а основата отдолу е с друг цвят, защото 

иначе няма да се вижда подписа. При графичните отпечатъци се добавят и 

друга информация като тираж, заглавие и т. н., но това е дълга тема.Това е 

общо взето. Вече знаеш как се подписва картина. Всички тези правила 

могат да се нарушават, ако е с цел да се допринесе за идеята на самото 

произведение на изкуството. 
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Как се лакира картина? 

   Маслената техника е една от най-трайните (особено, когато боите са с 

високо качество) и лакирането не е задължително. Ако картината не е 

изложена на пряка слънчева светлина и е в затворено помещение с долу-

горе постоянна температура, няма да има проблеми. Условието е 

живописният слой да е изсъхнал много добре. За разлика от акрилните бои, 

които са на водна основа (разреждат се с вода и изсъхват много бързо), 

маслените бои са са разтворени в различни видове масла и съхнат много 

по-бавно. 

   Има значение и технологичния процес при самото рисуване. Добре е 

боите да не се разреждат прекалено с разредител и грунда на самото 

платно да е достатъчно качествен за да се получи добро сцепление с 

живописният слой. Не случайно живописните платна на великите майстори 

от Ренесанса са достигнали до нас непокътнати. Въпреки всичко, 

лакирането е препоръчително: 
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1. За да се защити допълнително изображението от атмосферни влияния 

и изсивяване на цветовете. 

 

2. За по-голяма здравина и по-лесно почистване на живописния слой. 

 

 3. За да се предаде допълнителен блясък или сатенен гланц на 

изображението. 

Видове лак 

 

    Има три вида лак за маслена картина- Матов, 

Полу-матов и Гланцов. Много е важно да се има 

предвид самото изображение. Някои картини не 

изглеждат добре с гланцов фирниз. Една 

модерна и изчистена живопис, с пастелни 

цветове, ако е лакирана с гланцов лак, ще се 

убие благородното излъчване на колорита, 

докато една картина с наситен и пъстър 

колорит ще изглежда много по-добре с гланцов 

ефект, отколкото с матов. Недостатъка на 

гланца е, че отразява много повече светлината 

и ако картината не е закачена на подходящо 

място може много да блести и да не се вижда 

добре. Затова пък гланцовият фирниз създава 

усещане, че боите са току-що нанесени и имаш 

чувството, че ако ги пипнеш можеш да се 

оцапаш. :) Аз лично избирам индивидуално за 

коя картина кой вариант да използвам. 
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   1. Матовият фирниз прилича на мас. Трудничко се изкарва от 

шишенцето, но е много лесен за нанасяне и няма какво да се обърка при 

него. Крайният ефект е матово покритие на картината и няма видима 

разлика след като изсъхне в сравнение с нелакираната картина (освен 

силната миризма на фирниза). 

 

   2. Полу-матов или с лек сатенен гланц (дамаров лак) - аз лично не го 

използвам (и не го препоръчвам), защото крайният ефект е нито мат, нито 

гланц и блясъкът не е равномерен. За нанасянето ще прочетеш по-долу. 

 

   3. Гланцовият фирниз освежава цветовете и придава силен и 

равномерен блясък на картината. Ако ще се използва някакъв лак, аз 

препоръчвам този вариант. Естествено зависи и от самото изображение и 

т.н. 

Избери своя лак за маслена картина? 
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Лакиране на картината с фирниз 

 

   Хубаво е картината да е изсъхнала много добре. Препоръчителният 

период е 6 месеца, но лично аз изчаквам докато боите са изсъхнали добре 

на пипане (между 2-4 седмици). Провери най-дебелият слой от картината за 

да се увериш, че е изсъхнала добре. Ако започнеш да лакираш прясна 

картина, ще я съсипеш необратимо. По-добре без лак, отколкото без 

картина...  

 

   Картината се поставя хоризонтално и лака се нанася с мека четка (аз 

изливам върху платното директно от шишенцето. Предварително трябва да 

сме си подготвили място където ще стои лакираната картина, както и чисти 

парцалчета и терпентин, с които да можем да се почистваме ако се наложи. 

Фирнизът започва да съхне бързо, затова картината трябва да се лакира 

експедитивно. Движенията на четката трябва да са от край до край и по 

дължина на платното. 
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Поглеждай платното под ъгъл, за да видиш дали не е пропуснат някой 

участък. Не се връщай с четката и не добавяй лак след като нанесеният 

слой започне да съхне. Има опасност да стане на четки и да се събере 

много лак на едно място. Имай предвид, че и четката с лака ще съхне бързо 

и ще стане по твърда. Затова ако ще лакираш няколко картини подред, 

напои парцалче с терпентин и овивай четката в него докато не я използваш. 

Трябва да се действа бързо, затова подготовката е много важна. Ако все пак 

не успееш да лакираш картината добре, можеш да избършеш фирниза с 

парцали и терпентин (ако картината е изсъхнала прилично, няма да има 

опасност да я размажеш). 

 

Изсъхване 

 

   След като лакираш картината трябва да я оставиш да съхне 

хоризонтално. Самият лак ще лепне докато съхне, затова е важно да няма 

никакъв начин да полепват боклуци по картината. Аз лично я оставям с 

лицето надолу върху малки дървени трупчета в помещение, където не се 

вдига прах. Може да се използва и специална палатка в която да се сложи 

картината докато изсъхне. Лакът може да се счита за изсъхнал когато не 

лепне на пипане. Проверявай внимателно с пръст в някой ъгъл на 

картината. В никакъв случай не мокри и не забърсвай живописния слой 

преди фирниза да е изсъхнал добре, защото в противен случай може да 

стане на петна. Целият процес е много миризлив и силно отровен. 

Задължително картините да се лакират в проветриво помещение и да 

съхнат там, където не живеят хора.   Истината е, че много художници 

пропускат лакирането поради различни причини. Използването на качествен 

лак за маслена картина струва средства, а и технологичният процес 

понякога е труден за спазване особено при картини по поръчка. 
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Как да изберете рамка? 

   Изборът на рамка за картина често пъти може да се окаже 

проблем (особено, ако не се знаят някои основни правила). 

Външната рамка е “нож с две остриета”. Както може да придаде 

завършеност на една творба, така може и да се постигне обратен 

ефект. 

 

 
КОИ СА ПЕТТЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА РАМКА 

   По принцип всичко е въпрос на 

естетическо усещане, но като 

цяло, според мен, има няколко 

основни принципа, които трябва 

да се спазват: 

 

1. Рамката има за задача да 

допълни и завърши творбата, а 

не да привлича вниманието 

върху себе си.                          Затова основното правило е да не “дърпа” окото повече 

от картината. Ако картината е със сдържан и дискретен колорит, 

рамката трябва също да не е натрапчива. 

 

2. Рамката трябва да е съобразена, преди всичко, с картината, а не с 

интериора. Когато се избира рамка, се мисли за картината, а не за 

цвета на стената или мебелите… 

 

3. Ширината на рамката трябва да е съобразен с размера на платното. 

По-широките профили подхождат, съответно, на по-големи по размер 

платна и съответно обратното. 
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4. По-добре рамките да са в дискретни нюанси. Активните и пъстри 

цветове са удачен избор, само когато имат за задача да допълнят и 

кореспондират целенасочено с колорита на картината. 

 

5. Добре е да носите картината с вас, когато избирате подходящ профил 

за рамка. Едно от предимствата е, че ще наложите на живо съответния 

профил и ще прецените дали стои добре, а другото е, че ще може да се 

консултирате и с хората, от които ще си поръчвате рамката. 

 

ДЪРВЕНА ИЛИ ПЛАСТМАСОВА РАМКА ДА ИЗБЕРЕМ 

 

   В кои случаи трябва да изберем дървена рамка и в кои случаи е добре 

да се спрем на пластмасовите. Кои са основните предимства и 

недостатъци на двата варианта?  

ПЛАСТМАСОВИ РАМКИ 

 

   Преди години единствените 

варианти за рамки на картини 

са били дървените. С 

напредването на технологиите 

се появиха и пластмасовите 

рамки. Те са изработени от 

 

 

 

специална PVC-пяна и значително повече предимства пред  дървените. 

 

1. Първото предимство е, че са изключително леки и не се влияят от 

температурни условия като влагата, например. 

 

2. Друго предимство е, че поради процеса на създаването им, има 

огромен избор от най-различни профили и лесно може да се намери 

подходяща рамка за всяко изображение. Профилите на пластмасовите 

рамки са боядисани и могат да имитират както метал, така и дърво. 
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3. Пластмасата, е изключително устойчива във времето и съответно 

рамките от PVC пяна не се променят или деформират във времето. 

 

4. Цената на PVC рамките е по-ниска от тази на дървените. При избор 

на по-голямо количество това е от сериозно значение. 

 

   Недостатък на пластмасовите рамки е, че не са изработени от 

естествен материал и не могат да постигнат благородния ефект на 

истинското лакирано дърво, както и неговата естествена структура. 

Освен това, ако се ударят или надраскат, трудно подлежат на корекция. 

Ако рамката е боядисана черно, а пластмасата е светла, при 

нарушаване на горния слой ще се покаже светлият материал от PVC-то. 

Добрата новина е, че картината обикновено се закача на стената и не се 

мести постоянно. Дори при транспортиране си има начини да се защити 

профилът да бъде защитен от евентуални наранявания. 
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ДЪРВЕНИ РАМКИ ЗА КАРТИНИ 

    Дървото е един от най-използваните и красиви материали от човека. 

Освен, че е естествен материал, дървесината може да създаде 

неповторимо излъчване ако се подчертае естествената й структура. 

Предимствата са: 

 

1. Масивно и изискано излъчване. 

 

2. Естествена красота на структурата на дървото. 

 

3. Дървените рамки са изключително здрави. 

 

4. Естествен природен материал 

 

   Недостатъците на дървените рамки са, че тяхното изработване е доста 

трудоемко. Човек трябва да е майстор, за да се занимава с подобна 

дейност. Съответно и цената им е по-висока от тази на пластмасовите 

рамки. Възможно е да се деформират от влагата и не са особено 

устойчиви на външни влияния. Също така, дървените рамки са по-тежки 

от пластмасовите. 
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  ДЪРВЕНИ ИЛИ ПЛАСТМАСОВИ РАМКИ ДА ИЗБЕРЕМ 

 

   С оглед на всички предимства и недостатъци, всеки може да си направи 

сметката, от каква рамка се нуждае. Има, обаче, някои конкретни случаи, 

които трябва да се имат предвид. 

 

    

    Ако се колебаете между дървена или пластмасова рамка, според мен, по-

добрият вариант за вас е пластмасовата рамка. Не случайно PVC-

профилите се наложиха на пазара. Огромният избор, ниската цена и 

устойчивост на пластмасовите рамки ги направиха предпочитан избор за 

почти всички съвременни художници. Истината е, че съвременните рамки 

имитират изключително успешно дърво и метал, което създава нужния 

ефект, който хората търсят. Да не говорим, че когато една картина, снимка 

или гоблен застане на стената, много рядко някой ще тръгне да изследва от 

какъв материал е рамката. А и все, пак ролята на рамката е да допълва 

картината и да й придава завършеност, а не да привлича внимание към 

себе си. 
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ИЗБЕРЕТЕ ПЛАСТМАСОВИ РАМКИ, АКО: 

    

1.  Ако искате голямо разнообразие от избор на профили. 

2.  Ако ще поръчвате голямо количество или цената е фактор във вашият 

случай. 

3.  Ако рамката няма да се разнася много и няма да има шанс да бъде 

надрана или ударена по някакъв начин. 

4. Ако за вас е важен крайният ефект, а не вида на материала. 

 

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРВЕНА РАМКА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ: 

 

1. Ако интериорът е от масивна дървесина и искате да съчетаете 

картините мебелите и останалите елементи в помещението. 

2. Ако идеята е рамката да е с естествените шарки на дървото. 

3. Ако държите на естествените материали в помещението. 

4. Ако искате рамката да има специфична дърворезба. 

5. Ако цената не е проблем за вас. 
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Как да рамкираме картина 

   Вече трябва да разполагате с външна рамка. Първо трябва да си 

създадете условия за работа. Добре е всичко да се случва върху широка и 

мека повърхност. Може да поставите едно тънко и меко одеяло върху 

широка маса и върху нея да рамкирате картината. Защо трябва да е мека 

повърхността? - За да не надерете външната рамка. В процеса ще 

разберете какво имам предвид.    

 

   Ще са ви необходими чук, гвоздеи - 2 см., такер със скоби с дължина от 5 

до 8 мм, клещи и малка минусова отвертка. Първо почистете внимателно 

външната рамка от всички страни с влажна кърпа или парцалче за да сте 

сигурни, че няма прах по нея. Поставете я легнала с лицето надолу върху 

меката работна повърхност, която сте си подготвили предварително. След 

това поставете подрамката вътре в нея (бъдете на 100% сигурни, че 

картината е изсъхнала добре). 
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    3. Приготви си съд, в който ще налееш разредителя. Трябва да не е 

пластмасов, защото може да се разяде. Ниска кутийка от консерва или 

стъклено бурканче с широк отвор вършат чудесна работа. Налей само 1 

см. разредител от дъното на бурканчето. 

 

   4. Приготви си палитрата, боите, закрепи платното неподвижно пред 

теб във вертикално положение на нивото на очите или полу-вертикално 

под ъгъл 45 градуса. Линията на погледа ти трябва да сключва ъгъл 90 

градуса с повърхността на платното. Добре е да използваш вестници за 

да предпазиш работното място през целия процес (задължително под 

платното, палитрата, съда с разредителя и парцалчетата трябва да има 

вестник, като аз слагам по 3 за по-сигурно). Всичко трябва да ти е на 

близко разстояние и удобно разположено. 

 

   5. Добре е да използваш натурата (да гледаш това, което ще рисуваш). 

Може да използваш снимка или да наредиш определена композиция в 

домашни условия (ваза с цветя и драперия, купа с плодове и т. н.) 

 

   6. Осигури си подходящо осветление. Ако си на закрито и няма 

достатъчно дневна светлина, използвай лампи от 6000К нагоре (бяла 

светлина). 
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   След като се убедите че подрамкате е влязла и легнала добре в 

гнездото на външната рамка, започвате внимателно да забивате 

гвоздейчетата странично на подрамката и легнали върху външната рамка 

(на снимката се вижда как точно). На моите картини, които са 50 х 70 см. 

слагам по 2 броя гвоздеи на всяка страна. Ако картината е по-голяма 

съответно трябват повече гвоздеи. След като сме забили всички пирони, 

едва тогава може да започнем да захващаме картината с такера. 

 

    Ако подрамката е легнала плътно във външната рамка просто забивате 

по две скоби на всеки гвоздей и сте готови. Ако външната рамка е много 

тънка, а скобите много дълги внимавайте да не се покажат от лицевата 

страна.    

    

   Понякога гнездото където ляга подрамката е по-широко и тя може леко 

да се движи. Именно затова е добре скобите да се забиват по следния 

начин: едната скоба плътно в ляво, а другата плътно вдясно (вижда се на 

снимката). Преди това е добре да сме центрирали картината. След като 

забием всички скоби може да ги смачкаме допълнително в средата с 

клещите, за да уплътнят още по-добре гвоздея и да не се движи 

подрамката. Ако искате да извадите някоя скоба използвате минусовата 

отвертка, за да я издърпате  леко и после я вадите с клещите. 

 

   Естествено винаги може да си спестиш целия процес като занесеш 

платното в магазина за рамки и го оставиш те да ти го рамкират. 

Рамкирне 
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Как да транспортираме картина? 
 

Как се опакова картина? 

   Преди да транспортирате или изпратите картина по куриер трябва да я 

опаковате много внимателно. Преди това обаче трябва да сте сигурни, че 

творбата е изсъхнала много добре. Ако е маслена техника и има участък от 

картината, който е по-дебел и не е напълно изсъхнал може опаковката да 

залепне за него и да се наруши структурата на живописния слой. 

 

   След като сте се убедили, че картината е изсъхнала е време да я 

опаковате подходящо. Най-често се поврежда рамката на картината, защото 

лесно се удря. Затова е добре тя да бъде защитена. Аз използвам 

прозрачно фолио, с което предпазвам рамката и после обвивам ръба й с 

хартиено тиксо за допълнителна защита. Накрая вземам фолио за 

опаковане с балончета (наричат го още аеропласт, аерофолио, бабъл 

фолио). Опаковам цялата картина с него като го захващам с тиксо, но от 

това което ползват куриерските фирми, защото хартиеното лесно се 

разлепя. Продава се по книжарниците и железариите. 
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   Ако ще превозвате картината с личен транспорт е достатъчно да 

защитите само външната рамка. Картината е добре да се поставя 

вертикално и да не се опират други предмети в нея (особено в платното). 

Ако транспортирате няколко картини може да ги захванете заедно, като 

пак е добре да се опаковат външните рамки преди това. Трябва да се 

мисли постоянно как да не се наранят рамките или платното. Ако 

картините са без рамка е хубаво да се опаковат първо всяка отделно. 

Имат значение вида на рамката и размера на картините. Ако картините са 

със стъкло трябва и това да се има предвид, защото ще тежат повече и 

може да се счупят по-лесно. 

 

   Ако ще изпращате картината по куриер, задължително трябва да е 

опакована с бабъл фолио и да се посочи, че пратката е чуплива и да не се 

поставя нищо върху нея. Обикновено като кажете, че е картина 

служителите на куриерската служба си знаят работата. Към днешна дата 

за повече от 300 изпратени картина досега съм нямал проблеми. 

Как да транспортираме картина 
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Как да Закачим Картината? 

   Оказва се, че понякога не е толкова лесно да се избере подходящо 

място за дадена картина в конкретния интериор. Кои са основните 

неща, които трябва да имате предвид когато избирате място за 

картина? 

КОИ СА ПЕТТЕ ПРАВИЛА ЗА  

ИЗБОР НА МЯСТО ЗА КАРТИНА 

1. Най-важното преди всичко е, 

картината да стои добре 

композирана на стената и като 

цяло в интериора. Чувството за 

композиция е нещо, което не се 

учи, а е въпрос на вътрешно 

усещане. Ако картината ви 

харесва на дадено място, значи 

мястото и е там. В крайна сметка                                                            ще си я гледате вие. 

 

2. Добре е картината да е съобразена с размера на стената. Голяма 

картина – голяма стена и обратното. Трябва да се “овладее” 

пространството. Хубаво е да се има предвид, че картината допълва 

интериора и нейното място е хубаво да е съобразено с мебелите, врати, 

прозорци и т. н. 

 

3. Хубаво е картината да е на нивото на очите. Ако обаче не стои 

естетически добре в конкретния интериор, подлежи на корекция (виж 

правило 1). 
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4. Трябва да има пространство около картината, за да може тя да “диша”. 

Минимум 25-30 сантиметра. Да не се забива много близко до мебелите 

или до прозорци и врати. Не е добра идея да има предмети пред 

картината (фикуси, стойки и т.н.) 

 

5. Мястото трябва да е осветено. И най-хубавата картина е нищо в 

мрачно помещение. Колорита и контраста (като цяло магията на една 

картина) зависят от осветлението. Добра идея е да се монтира насочено 

осветление – малка диодна лампа на 20 см. над картината, която да се 

насочва в коя посока да свети. Крайния ефект наистина си заслужава. 

   Често хората си купуват картина, но в последствие не са сигурни как 

точно да я закачат. Оказва се, че голяма част от тях не използват най-

удачният вариант. 

КАК ДА ЗАКАЧИТЕ КАРТИНАТА 

   Първо – стабилността на пирона, 

дюбела или видията, на която ще 

виси картината е най-важният 

елемент. За всеки материал са 

подходящи различни варианти. 

 

   За дървото е подходящ гвоздей 

или видия, а за гипсокартона има 

специални дюбели (в магазина ще 

ви обяснят, когато ги попитате). За 

туxла и стиропор е най-добре да се                                                               използват дюбели с подходящата 

дебелина и дължина (сигурно ще се наложи да се използва перфоратор 

за пробиване на дупката). 
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ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАТЕ 

 

   За първите два варианта ще се справите сами, само с помощта на чук и 

отвертка, а при последните два може да потърсите помощ. Важно е 

дюбелът, видията или гвоздеят да са монтирани така, че главата им да има 

лек наклон нагоре. Така няма опасност картината да се изхлузи надолу и 

да падне. Важно е също пироните да са достатъчно дебели и да не 

стърчат от стената повече от 20 мм., но и да са достатъчно навън, за да 

може лесно да се закачи картината (например 10 мм.) 

 

КОИ СА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ 

 

   Другото, което трябва да се има предвид е, кой начин на закачане ще 

изберете. Това е много важно, за да знаете, къде трябва да поставите 

гвоздейчето или видията (ще го наричам крепежен елемент от тук нататък). 

Задължително наложете картината, за да видите дали ще стои добре от 

разстояние. Хубаво е да има още един човек, който да я придържа, докато 

другия наблюдава. Когато се сметне, че картината е позиционирана 

правилно, се отбелязва с молив една лека точка на стената, която да е по 

средата на горната страна на творбата. Не се старайте да нивелирате 

картината. Това става впоследствие. Закачането чрез един елемент в 

центъра на картината позволява лесно регулиране впоследствие. 

Избягвате закачането на картина на повече от един крепежен елемент, 

защото не позволява регулиране. 

 

Важно е да проверите дали крепежният елемент е здраво закрепен 

преди да закачите картината. Често това е основната грешка. Хората 

забиват гвоздей в стената и след като закачат творбата, гвоздеят пада от 

тежестта на картината. В повечето случаи рамката на картината и 

стъклото могат да се счупят. Винаги проверявайте здравината на 

елемента, на който ще закачате картината. Съобразете се с тежестта на 

творбата.  
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ТРИТЕ НАЧИНА ЗА ЗАКАЧАНЕ НА КАРТИНА 

 
    

Първият начин е директно за подрамката. Този вариант е възможен 

за маслените картини, които са без допълнителен гръб. Това е 

изключително стабилен и удобен начин ако са изпълнени следните 

условия: 

 

Главата на крепежния елемент е желателно да бъде с лек наклон 

нагоре. Така дори 1 см. е достатъчен картината да застане стабилно 

благодарение на нейната тежест. 

 

Да няма допир с платното, защото може да го деформира. При 

лакирани маслени картини може да се отпечата по непоправим начин! 

Ако все пак главата на крепежния елемент се е отличила може да 

навлажните леко гърба на платното. При изсъхване трябва отново да се 

изпъне равномерно.  

 

Трябва да се прецени разстоянието, което остава между крепежния 

елемент и горния край на картината, за да се знае къде да е дупката в 

стената. В противен случай картината може да отиде много нагоре. 
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 КОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН 

 

   Третият начин да се окачи картина на стената е за монтирано на гърба 

въженце. Това е най-удачният вариант, който и аз използвам поради 

следните причини: 

 

   Няма нужда да се изчислява мястото на крепежния елемент понеже 

почти съвпада с горния край на картината. 

 

   Практически ако главата на крепежния елемент да е с лек наклон нагоре 

и въженцето е достатъчно здраво, не е възможно картината да падне и е 

изключително стабилна и лесна за подравняване. 
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   Предимството на този начин е стабилност и лесна настройка на 

картината по хоризонтала и наляво и надясно, но е опасно ако крепежния 

елемент докосва платното. Затова не го препоръчвам. 

  

Вторият начин, който е масово разпространен, е картината да се 

закачи за назъбен метален елемент, който е монтиран на подрамката. 

Лично аз лично не го използвам, защото когато картината увисне на него, 

няма стабилен допир със стената. Това й позволява да се люлее наляво-

надясно и трудно се регулира. Точно тази е причината, въпросният 

метален окачвач да е нужно да се монтира точно по средата на картината. 

Недостатъкът тук е трудната нивелация по хоризонтала, което е доста 

неприятно. Също така, картината лесно ще се премества при допир 

(почистване от прах и т.н.) Трябва и да се прецени разстоянието, което 

остава между крепежния елемент и горния край на картината.  
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Как да изнесем картина зад 

граница? 

   Оказва се, че специален закон за културното наследство на р. България 

задължава всяко произведение на изкуството (независимо дали е авторско 

или просто закупено от някъде), което напуска страната да е съпроводено 

от специално удостоверение, което гарантира, че то не е национално 

богатство. Проблемът е, че художникът не може да издаде такъв документ. 

След обстойно проучване на въпроса се оказа, че такъв документ могат да 

ти издадат в Национална Художествена Галерия гр. София. Свиква се 

специална комисия, носят се снимки и т.н. Ако си в София можеш да 

използваш този вариант. Научи повече ТУК. 

 

   Започнах обаче да попадам и на публикации, където се твърдеше, че и 

други галерии издават подобни документи. Понеже информацията в 

интернет започна да ме обърква, реших лично да се обадя до НХГ и да 

проуча въпроса. 
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Получих следния отговор: 

 

   “За съдействие по този въпрос човек може да помоли във всяка градска 

общинска галерия, която да му напише в свободен текст становище, което 

да обяснява, че картината е произведение на съвременно изкуство. 

Задължително трябва да има подпис и печат на въпросната галерия или 

музей. Това е компромисен вариант, който да спести разходката до 

София.” 

 

   Истината е, че за Европа картината често може да мине само със 

сертификат за автентичност, който се издава от художника, а понякога и 

без документ, но най-добрия начин е човек да се застрахова за да няма 

проблеми… 🙂 

 

   Аз лично съм изпращал мои картини до Испания, Италия, Англия и 

други страни в Европейския съюз и досега съм нямал проблеми 

 

   От министерството на културата ме увериха, че тези ограничения са с 

цел не да пречат на художниците да продават картините си зад граница, а 

за да има контрол, който да възпрепятства злоупотребата и незаконната 

търговия с произведения на изкуството. 
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Как да снимаме картините си? 
   Създаването на самата картина безспорно е най-важния момент за един 

художник, но в съвременния дигитален свят, където изкуството все повече 

се представя в интернет пространството самото заснемане на творбата 

става все по-ключов фактор. Как да снимаме картините си и как да 

обработим и представим снимката по такъв начин, че потенциалните 

клиенти да добият максимално реална представа за истинският колорит, 

контраст и наситеност на творбата? Отговорите на тези въпроси ще 

разгледаме в следващите редове... 

Защо снимката на картината е важна? 

   Ако преди 20 години основното представяне на художниците е било чрез 

изложби във физически галерии, то днес все повече автори представят 

творбите си в социалните мрежи и в електронни магазини. Вече купувача не 

вижда творбата на живо докато не я поръча, а вижда само снимката. Така 

че ако снимката не е добра, човек няма да поръча и самата творба 

(независимо, че на живо тя е чудесна).  
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   Точно за това заснемането на картината е много важен момент. Лично 

аз постоянно виждам автори да качват непрофесионално заснети 

картини, като по този начин изпускат потенциални клиенти. Аз лично съм 

допускал тази грешка. Ако човек продава творбите си онлайн, 

задължително трябва да обърне специално внимание на заснимането на 

картината. 

Как да снимаме картините си качествено? 

   За щастие днес смартфоните от средният клас и нагоре могат да 

правят достатъчно добри снимки, които да ни свършат работа. 

Естествено използването на фотоапарат е препоръчително. Ако 

възнамерявате да отпечатвате репродукции на вашите картини 

използването на огледалнорефлексен фотоапарат с висока резолюция е 

задължително! 
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   Първото  нещо е да изберем мястото където ще снимаме. Най-важното 

е да има достатъчно светлина. Задължително да е в добре осветено 

помещение или навън. Тук трябва да се отбележи, че творбата не трябва 

да е на пряка слънчева светлина. Творбата се обляга във вертикално 

положение. Внимавайте ако духа вятър (макар и слаб), защото може да 

събори картината, а ако е прясна става още по-неприятно. Ако свтлината 

идва зад картината, е добре да се сложи някаква непрозрачна плоскост 

отзад за да не прозира платното (аз например слагам една подрамка с 

опънато платно на нея). 

Настройки на фотоапарата 

   Използвайте максималната резолюция на вашата камера. Добре е да 

оперирате с автоматичните настройки, ако не разбирате от фотография. В 

последствие ще разгледаме как на програма да обработите 

изображението. Все пак основните правила са да не използвате повече от 

100-200 ISO защото се влошава качеството на изображението (зависи и от 

апарата). Ако имате достатъчно светлина, на автоматични настройки 

камерата няма да използва повече от 100-200 ISO. Задължително 

изключете светкавицата. 
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   Уверете се, че сте изчистили добре обектива и няма отпечатъци по него. 

Един от ключовите моменти е как да не размажете снимката. Най-добре е 

да снимате със статив, но не е задължително. Ако светлината е добра и 

сте заели стабилна и удобна поза най-вероятно снимката ще стане добре. 

Важно е да фокусирате внимателно и да направите няколко снимки, за да 

се застраховате, че поне една ще е добра. Задължително снимайте 

няколко пъти дори да сте сигурни, че вече имате добра снимка, защото на 

екрана на фотоапарата може да е добре, но чак като я погледнете на 

големият монитор може да сте сигурни. Най-добре е да настроите апарата 

на самоснимачка след няколко секунди и да ползвате статива или да го 

оставите на твърда повърхност. Така 100% няма да размажете снимката. 

Не използвайте оптичното приближаване, защото увеличава шансовете от 

размазване на изображението. Приближете се до творбата, колкото е 

необходимо и тогава снимайте. 
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Аберация и отблясъци 

 

    По принцип когато картината запълва целия кадър ще забележите леко 

изкривяване по края на снимката (аберация). Винаги оставяйте малко 

празно пространство около творбата. Добре е страните на картината да са 

успоредни на страните на самата снимка. Дори да има разминаване ще 

ви покажа как да го коригираме с програма.    

 

   Един от най-големите проблеми при снимането на картина са 

отблясъците. Ако картината е прясна и е рисувана с масло, от където и да 

я заснемем се получават отражения. При лакираните картини с гланцов 

лак е още по-трудно, защото са още по-лъскави. Изпробвал съм най-

различни варианти като различни настройки на камерата, различно 

осветление, филтри за обективи и т.н. Това което можете да направите за 

да избегнете отраженията е следното. 
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   Първо: Изчакайте картината да изсъхне и не я лакирайте докато не я 

снимате добре. Участъците с повече наслоена боя ще съхнат по-бавно и 

ще правят по-големи отблясъци, особенно ако релефа е голям.    

 

   Второ: Ако не държите на високата резолюция (няма да разпечатвате 

репродукции) използвайте различен ъгъл на снимане за да избегнете 

отраженията както е показано на снимката. В последствие изрязвате 

излишната част от снимката. За съжаление филтрите за обективи не 

вършат работа, защото премахват само отражения от стъкло и водни 

повърхности.    

 

   Трето: Премахнете всички светли и лъскави предмети наоколо, които 

отразяват светлината. 

 

Допълнителна обработка на снимката  

на компютър 

 

   След като сме заснели картината остава да я обработим на компютър, 

за да се доближи максимално до реалното изображение, а и в някои 

случаи може да се направи по-добре. Все пак всяка творба на живо е 

много по-внушителна отколкото на малка снимка. Идеята е 

изображението да е близко до оригинала, а не да заблуждава 

потенциалните клиенти.   Най-лесният начин да обработите снимката на 

вашата картина е чрез програмата Picasa. Основните неща, които са 

необходими за дообработване на снимката са изправяне, подрязване, 

просветляване, контраст, цветна температура, насищане и изостряне на 

изображението. 
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Обработка на Picasa 

1. Изправяне - ако картината е наклонена наляво или надясно може да я 

изправите от "често налагащи се корекции/изправяне/ръчно".  

 

2. Под снимката се появява слайдър с който изправяте 

снимката.Подрязване - след като снимката е изправена я подрязвате от 

"често налагащи се корекции/подрязване/ръчно". Избирате коя част от 

снимката да се вижда. 

 

3. Просветляване - това е почти винаги необходимо. От "корекции на 

светлината и цветовете" може да изсветлявате, просветлявате, засилвате 

контраста и да променяте цветната температура. Изпробвайте всеки 

инструмент и не прекалявайте. Важно е снимката да изглежда добре за 

крайният наблюдател. 
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4. Насищане - можете да засилите цветовете с "насищане" от първия 

списък с ефекти. 

 

5. Отчетливост - ако снимката е на фокус, то не трябва да използвате този 

инструмент. Той е предназначен за снимки, които са размазани и 

използването му дава острота на изображението, за сметка на качеството. 

Като цяло недейте да го използвате. Ако снимката не е на фокус - 

направете нова.    

 

   След като снимката е обработена давате на "запазване като" и я 

съхранявате под съответното име и в съответния формат (например 

JPEG). Разгледайте снимките по-долу където е показано какво 

представлява всяка опция: 

 

   Това са основните неща, които е добре да имате предвид, когато 

снимате картините си. Ако представяте творбите си в интернет, много е 

важно да обърнете голямо внимание на изображението, защото както вече 

споменах често потенциалният клиент вижда първо него и ако то не му 

грабне вниманието, никога няма да има възможността да се наслади на 

оригиналната творба. 
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Как да си направите 

сертификат? 

   Сертификата трябва да не може да се изработва от всеки и да изглежда 

уникален като документ. Колкото по сложен е за изработка толкова по 

добре. Печат, ръчен подпис, сериен номер и воден знак са чудесни методи, 

които да използваш при изработването на сертификат. Този документ е 

много трябва да е неразделна част от картината и да се представя при 

изнасянето на картина зад граница или с цел доказване на собственика. 

 

Какво трябва да съдържа сертификата? 

 

1. Заглавие и снимка на творбата. 

 

2. Автор на произведението, дата и място на създаване. (художник Дамян 

Петров, гр. Севлиево – 2018 г.) 

 

3. Размер, автентичност и тираж. (например 35 х 50 см., оригинал или 

репродукция, тираж: 4 от 20 бр.) 
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4. Техника (например “маслени бои”, “акварел” и т. н.) 

 

5. Дата на издаване на сертификата (различна е от датата на създаване 

на творбата). 

 

6. Подпис и печат (печата не трябва да съдържа лични данни като ЕГН 

например). 

 

7. Становище за авторското право (например: Всички права остават 

запазени за автора) 

 

   Добре е да използваш различни и красиви шрифтове. Фона може да е 

с леки ефекти. Хартията на сертификата може да е картон с някаква 

текстура и релеф. Колкото по красиво и уникално изглежда, толкова по-

добре. Най-добре е да платиш на някой за изработване на сертификат, 

който се занимава с графичен дизайн и да ти го направи на компютър. 

След това си инсталираш същата програма на твоя компютър и само 

променяш данните на файла за всяка нова картина. Сменяш снимката, 

заглавието, размера и датата и запазваш новия файл. Така няма да се 

налага да търсиш и да плащаш всеки път на специалист. В началото е 

важно да обясниш каква ти е идеята. 



80 

Как се съхранява маслена 

картина? 

   Когато картината е закачена на стена нейното съхранение се свежда само 

до периодичното почистване от прах. Влияние на творбата оказват 

влажността на въздуха, температурата, директната слънчева светлина както 

и пушек от цигари, печки и т.н. Влагата и температурата могат да доведат до 

отпускане на платното или мухъл. Не е изключено и напукването на 

живописният слой от постоянна промяна на температурните условия. 

Директната слънчева светлина е опасна за всяка картина и може да доведе 

до избледняване на цветовете. Различните видове дим полепват по 

живописният слой и и предават по-тъмен или жълтеникав, неравномерен 

оттенък. Насекомите като мухите например също могат да повредят 

картината. 
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Как да опаковате картината? 

   Когато творбата няма да стои на стена е добре да се спазват следните 

правила. Първо да се съобрази помещението с посочените по-горе 

фактори. Да се избере помещение с постоянна температура и да няма 

влага. Картината е хубаво да се почисти предварително и после да се 

опакова подходящо. Опаковането става като рамката се увие в стреч фолио 

и после картината се постави в картонена кутия. Може да се използва 

кашон от нещо друго и да се пригоди за конкретната творба. Много е важно 

да не се увива цялата картина в стреч фолио, за да може да "диша" и  да се 

проветрява. Маслените бои имат много дълъг период на съхнене, така че не 

запечатвайте на 100 % картината. 
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   Най-важно е платното да не опира в нищо, защото ще се деформира. 

Хубаво е картините да са изправени вертикално с лице към стената защото 

няма да събират много прах по този начин. Може и да са легнали, но когато 

ги поставяте така, нищо не трябва да опира в живописният слой 

включително и опаковката. Само рамките могат да имат контакт една с 

друга, като предварително са увити в стреч фолио, за да не се надраскат.. 

Добре е картините да са на високо, за да не бъдат достигани лесно от деца 

и трябва да не влизат животни в това помещение. Все пак няма да е 

приятно някоя котка да си подостри ноктите на платното или някое куче да 

се изпишка на него. Някои колекционери използват специални помещения с 

климатик, който поддържа температурата и влажността на въздуха, а 

картините са разположени на специални стелажи. 
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Как да определим цена  

на картината? 

   Това е изключително важен и в същото време деликатен момент. Много 

художници не успяват да се продават имено заради лошото ценообразуване 

на своето изкуство. Има много различни гледни точки и фактори относно 

определянето на цена за дадена картина. Кои са основните принципи, които 

е добре да се спазват, когато става въпрос за ценообразуване на картина? 

 

Художникът е много деликатна личност, когато става въпрос за определяне 

на стойността на картината си. Най-често срещаният случай е завишаване 

многократно на реалната стойност на картината. Естествено, че всеки сам 

определя цената на изкуството си, но тук възниква един въпрос: Кое е по-

добре - човек да трупа картини вкъщи или по галерии, които е решил, че 

струват по 2000 лв. едната или да продава творбите си по 300-400 лева? 

Всеки сам трябва да си отговори на този въпрос. 
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   Може би основният проблем при художниците, че колкото по-сериозно се 

е взел един творец, толкова по-високо оценява творбите си, дори никой да 

не ги купува. Това явление се наблюдава много често при абстрактното 

изкуство, където може да се види платно, на което все едно някой си е 

избърсал четките, а отдолу цената е 3000 лв. например. При вече 

популярните художници, които търгуват картините си за стотици хиляди 

долара нещата са други, защото маркетинга е съвсем различен там. Това 

ще разгледаме след малко. 

 

Фактори за ценообразуване на картина   

 

   Кои са основните фактори за ценообразуване и как да определим цената 

на дадена картина? Ако все още не сте се наложили и утвърдили  като 

известни и скъпо продавани автори, може да следвате някои основни 

принципи и правила. 

 

Разходите за материали    

 

    Първият фактор е разходите за материали. Всеки художник трябва да е 

наясно колко му струват материалите за изработването на картината. Едва 

след това може да определи цената на труда си. В това число влизат 

платно, бои, рамки (вътрешна и външна), четки, разредители, сертификати, 

опаковки, гвоздеи, скоби и всичко, което е свързано с физическото 

създаване на творбата. Към тези изчисления трябва да се добавят данъци и 

разходи за маркетинг 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.   

 

   Ако работите с посредник, който взема процент от продажбата, също 

трябва да го включите в сметките. Пишете си всичко на хартия за да имате 

яснота относно всички разходи. Така ще знаете какви цени е необходимо да 

поддържате и какъв е минимума, който трябва да печелите от изкуството си. 
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 Размер на творбата   

 

   Вторият фактор е размерът. Колкото по-голяма е една картина, толкова по-

висока ще е цената. Ако една маслена картина 50 х 70 см. струва 300 лева, то 

100 х 140 см. спокойно може да бъде обявена за 600 лв. 

 

Техниката на картината    

    

   Третият фактор е техниката. Различните материали, с които е изработена 

картината, също оказват влияние на ценообразуването. Докато една рисунка с 

молив 50 х 70 см. може да струва 100 лв., то същият размер, но изпълнен с 

акварел може да струва 250 лв. и съответно ако е с маслени бои - 400 лв. 

 Пазара на изкуство    

 

   Четвъртият фактор е пазара, на който ще се предлага картината. Това 

означава, че трябва да се съобразите със стандарта на потенциалните ви 

клиенти. Ако една маслена картина 50 х 70 см. в София струва 900 лв., то тази 

цена ще изглежда висока за някое малко село, където хората работят цял 

месец за 400 лв. В същото време 900 лв. могат да изглеждат малко за град като 

Лондон например. Важно е да знаете към каква група сте се насочили да 

търгувате изкуството си.5. Художествената стойност на творбата . 
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Художествената стойност на творбата 

   Петият фактор е художествената стойност на творбата. Изкуството е 

много относително нещо, но една прецизна и изпипана художествена 

творба създават усещането за съвсем различна стойност съпоставена до 

едно платно, на което все едно някое дете в детската градина се е учило как 

да държи четките. Колкото и модерни да се опитват да бъдат някои 

художници, време е да осъзнаят, че това, което е било дръзко и оригинално 

преди 50 години сега е по-скоро смешно. Колкото по-естетически издържана 

е една творба, толкова по-висока може да е нейната цена. 

 

Времето за създаване на една картина    

 

   Шестият фактор, който не е за подценяване е времето за създаване на 

една картина. Има някои художници, които могат да завършат напълно 

картина 50 х 70 см. за 3-4 часа, като говорим за изпипана и реалистична 

творба като един архитектурен пейзаж, където има много детайли, 

перспектива и т.н. Други творци обаче работят много по-бавно и рисуват 

една картина същият размер за една седмица. Този момент също трябва да 

се има предвид когато се определя цената. Някои абстрактционисти 

завършват едно платно 100 х 100 см. за 40 минути като нанасят боите с 

шпакла. 
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Маркетинг    

 

   Седмият фактор е маркетинга. Всеки се чуди как една картина може да се 

продаде за половин милион например, а на нея да има пет черти например. 

Точно тук всички останали правила могат да отпаднат. Ако твореца е вече 

утвърден и скъпо платен автор, той може да си позволи да продава творбите 

си за колкото пожелае, защото маркетинга му е много силен - историите зад 

картините и зад неговото творчество като цяло. Естествено до такова ниво 

се стига изключително трудно. 

 

Обобщение    

 

   Едно от най-често срещаните явления са художници, които не успяват да 

се продават. Често причината за това са нереално високите и неоправдани 

цени на тяхното изкуство. Всеки трябва да вземе решение за себе си и да 

определи кое е по-важно за него - да продава картините си или да 

задоволява егото си на велик художник, като им поставя неоправдано високи 

цени. Като автор, който е продал над 400 картини до сега, знам какво е 

удовлетворението някой да плати за ваша картина. Това е истинското 

признаване за един художник. Потупването по рамото или реплики от сорта 

на "много ми харесват картините" или "бих си купил ако имах възможност" не 

могат да се сравнят с откупуването на ваша творба.    

 

   Според мен приоритетът на художника на първо място е да прави това, 

което обича, а на второ да помага на хората да се сдобият с негова творба, 

дори да е за сметка на компромис с цената. Има един цитат, който ще 

използвам за финал на статията - "Една картина струва толкова, за колкото е 

продадена“... 
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Как се продават картини по 

интернет? 

   Като човек, който е продал над 400 картини предимно онлайн и като 

художник, който не работи по поръчка и успява да се издържа с продажбата 

на своите творби ще споделя опита си и всички методи, които използвам и 

работят за мен. Важно е да се отбележи, че основното за да продавате 

вашето изкуство е то да е качествено. Каквито и стратегии да използвате, 

ако картината ви не се харесва на хората, няма да имате големи резултати 

със стъпките които ще разгледаме. 

 

   В ерата на интернет възможностите станаха огромни. Целият свят е 

свързан и реално няма никакви проблеми комуникираш с целия свят. 

Информацията е по-лесно достъпна от всякога. Бизнесите се насочиха към 

завоюването на челни позиции в онлайн търсачките и виртуалните магазини 

започнаха да бележат рекордно високи печалби. В епохата на google, 

youtube, facebook, instagram, amazon и e-bay правилата вече са променени.  

Как може един художник да се възползва от всичко това? 
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Аз живея и творя в много малко градче, където интереса към изкуството 

като цяло е почти нулев. Стандарта не е висок и реално се броят на 

пръсти хората които имат възможност и интерес да си купят картина. Да 

се издържаш само с изкуство, особено без да работиш по поръчка в моя 

град граничи с научна фантастика. Ако не беше мощта на интернет 

отдавна да съм се приключил с изкуството като начин на прехрана. 

Изработката на уебсайт и достигането на потенциални клиенти в онлайн 

пространството е задължително в днешно време, но е и нелека задача. 

Хората отдавна са осъзнали потенциала на интернет и няма да сте 

първите, които ще се опитат да пробият там. Истината е, че се изискват 

много усилия, време, средства, знания и постоянство. 

 

   При изкуството винаги е имало два момента. Единият е създаването 

на творбата, а втория е нейното продаване. Оказва се, обаче, че 

повечето художници са доста слаби във втората част. Ако можете да си 
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намерите човек, който да ви продава творбите, а вие само да рисувате – 

чудесно! В противен случай, ще ви се наложи да развиете доста 

допълнителни знания и умения, освен ако нямате достатъчно средства да 

плащате на маркетинг специалисти, които не взимат никак евтино. 

Въпреки, че думите “продажба” и “маркетинг” извикват много смесени и 

негативни чувства в повечето хора това са неща, без които не може. 

Затова всеки, който иска да успее да изплува над голямата конкуренция 

ще трябва да положи много допълнителни усилия. 

Кои са 6-те тайни на онлайн маркетинга? 

 

Изработка на професионален уеб сайт 

   Реално всеки сам може да си направи уеб сайт, стига да е готов да 

отдели достатъчно време за обучение и за техническия процес. Като човек 

с 3 сайта зад гърба си, без да съм дал 1 стотинка на програмист, мога да 

изтъкна предимствата и недостатъците на това сам да си правиш нещата. 
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   Предимствата са, че спестявате доста пари от нещо, което не е чак 

толкова сложно. Най-важното – сами може да променяте и подобрявате 

всичко по сайта без да се налага да търсите и плащате на програмист и да 

чакате докато дойде вашия ред. Вие контролирате целия процес и всичко 

е така както на вас ви харесва. 

 

   Недостатъците са, че отнема страшно много време и енергия за да се 

нагласи всичко в началото. Четенето на статии и обучението от видеа е 

нещо неизбежно. Купуването на онлайн курсове и обучения е 

задължителна инвестиция! Към момента когато пиша тази статия съм 

инвестирал за последните 5 години повече от 4000 лева за онлайн курсове 

и обучения без да смятам около 30 книги за маркетинг, бизнес, продажби, 

комуникация и личностно развитие. Също така минимум по 100 лева 

месечно за онлайн инструменти и реклама което прави 6000 лева за 5 

години. 
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СЕО оптимизация 

 

   Да направиш сайт е едно, но да го оптимизираш по начин по който 

хората да го откриват и да работи добре е съвсем друго. СЕО 

оптимизацията вече се обособи като цяла наука и ако трябва да съм 

честен това е най-важният елемент заедно със самия маркетинг. Докато 

преди години търсачките можеха да бъдат манипулирано по определени 

начини с ключови думи и прочие днес всичко е насочено в това да сте 

максимално полезени на хората. Създаването редовно на ново 

съдържание, което да е стойностно и да се харесва на хората, скоростта 

на сайта, перфектната оптимизация на техническите елементи са повече 

от задължителни. Сайта трябва да е красив, максимално опростен и 

функционален.. 
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Имейл маркетинг 

 

   Как се продават картини чрез имейл маркетинг. Това е най-мощното 

оръжие в интернет. Мога да го потвърдя от личен опит. Едно е някой да те 

види за малко в интернет и съвсем друго е да започнеш комуникация с 

този човек. Изграждането на връзка с потенциалните клиенти е 

изключително важно и е един от най-важните фактори за да се различите 

и изпъкнете от конкуренцията. Имейл маркетинга обаче също е цяла 

наука. Да изпращате спам на случайни хора е крайно непрофесионално, 

аматьорско, а и вече подсъдимо в Европа с новия закон за GDPR. 

Комуникацията по имейл трябва да става много стратегически , като 

основната идея е да е насочена към правилните хора и да им помага, а не 

агресивно да се рекламира и продава. 

 

YouTube канал 

 

   Как се продават картини чрез YouTube? Видеото става все по-популярен 

и търсен начин за предаване на информация в интернет. YouTube е 

втората по големина онлайн търсачка след Google.  
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   Създаването на полезни видео материали постепенно измества 

статиите, защото голяма част от потребителите предпочитат да гледат 

видео отколкото да четат. Създаването и развитието на youtube канал е 

задължителна дългосрочна стратегия за трайно позициониране в онлайн 

пространството. Може да разработите канал с видеа от изложби, обучения 

за рисуване и каквото се сетите, че може да е полезно на вашата 

аудитория от потенциални клиенти. 

 

Facebook маркетинг 

   Как се продават картини във Facebook? Създаването на фейсбук 

страница е повече от задължително. Изграждането на стабилна аудитория 

от последователи в социалните мрежи е жизнено важно за развитието на 

всеки онлайн бизнес. Това също така е и най-бързия, евтин и лесен 

трафик към сайта ви. Има художници, които успяват да се продават само и 

единствено чрез фейсбук страницата си. Там нещата трябва да се случват 

стратегически за да се постигнат необходимите резултати. Безцелното 

събиране на харесвания на страница или публикация е най-често 

срещаната грешка. 
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Онлайн реклама 

 

   Как се продават картини с Онлайн реклама? Използването на рекламата 

е бърз начин да изпъкнете пред конкуренцията, но бърз начин да си 

изгубите парите ако не знаете какво правите. Рекламата в социалните 

мрежи може да ви сдобие с много потенциални клиенти, но задължително 

трябва да е синхронизирана с другите елементи и особено с имейл 

маркетинга. 

 

Как се продават картини на чужди сайтове? 

 

   Това е друг начин да продавате вашето изкуство. Има много сайтове в 

онлайн пространството, които предлагат да продават вашите творби 

срещу комисионна. Тук единственото което мога да ви посъветвам е да се 

запознаете внимателно с условията им. Вижте и най-малките подробности 

около процента, доставката и т.н. Работете само с утвърдени онлайн 

галерии и не се “разпилявайте” прекалено много. Не искате да се окажете 

в позиция в която вече не знаете къде какво сте публикували и какво 

имате налично. Водете си ясна статистика къде какво качвате. 

Представете си че давате картини на физически магазини. Тогава ще 

гледате да сте наясно кое къде сте оставили, защото ще е неприятно да 

загубите картина по този начин. 
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Обобщение 

 

   Всеки от тези 6 елемента са една малка наука. Трябва да работим 

изключително стратегически с тях  за да постигнем максимум резултати и 

да не си изгубим времето. Всичко е свързано и трябва да работи в 

синхрон. Създавайки полезни видеа хората ще ви откриват лесно в 

youtube от там ще се насочват към сайта ви или фейсбук страницата. Ще 

споделят  вашите материали и хората ще се абонират за вашите имейли. 

Когато това стане целият процес нататък се наглася автоматично и работи 

за вас на автопилот. Трафика от фейсбук ще се насочва към сайта ви, 

който на свой ред ще е красив, бърз и функционален. Гугъл ще започне да 

го показва повече като види високата ангажираност на потребителите и 

т.н. Вие на свой ред ще оставяте максимално доволни клиентите си и те 

ще работят като безплатна реклама за вас. Успех!  


