
139 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НАЙ-БЪЛГАРСКИЯТ ХУДОЖНИК



Владимир Димитров –
Майстора е един от най-
оригиналните български
художници, който обединява
многовековните родни традиции
с модерните изразни средства в
изкуството на ХХ век.

Сътвореното от него е
отражение на България и
нравствените ценности на
българина. Майстора твърдо
вярва в предназначението на
изкуството – да просветли, да
издигне, да облагороди и
обогати човешката душа, да я
води към съвършенството. И го
доказва с творчеството си.



Роден на 1 февруари
1882 година в граничното
кюстендилско селце
Фролош, в семейството на
Камка Стоилова - бежанка
от македонското село Стар
Истевник и Димитър
Поппетров - бежанец от
македонското влашко село
Магарево , Владимир
Димитров Поппетров още
в ранна детска възраст
посреща трудностите,
които му е подготвил
животът.



През 1889 година, когато Владимир е едва
седемгодишен, баща му при изпълнение на
служебните си задължения, бива ранен в дясната
ръка и остава инвалид.

През същата година почива и дядо му – поп
Петър, който е другата материална опора на
семейството.

Тези злощастни събития принуждават
семейството да напусне дома си във Фролош и да
се установи в Кюстендил, където майката му
работи срещу мизерно заплащане, слугувайки по
чужди домове и имоти, а баща му получава
инвалидна пенсия от 12 лв. и едва успяват да се
справят с изхранването на двете си деца –
Владимир и сестра му Йорданка.



Началното си образование Владимир Димитров получава именно в
Кюстендил, в училището „Даскал Димитри“, след което постъпва в
трикласното школо.

За съжаление, крайната бедност на семейството възпрепятства учението
му и той успява да завърши само втори клас.



През 1895 г. Владимир Димитров напуска училище, без да е завършил
прогимназия, за да работи и помага за издръжката на семейството си.

В следващите три години (1895 – 1898 г.) бъдещият художник работи като
продавач на книги и календарчета, чирак, бояджия, майстор на фладери
(имитация на рисунъка на дърво върху боядисана повърхност), работник в
хотели. Всичко това, преди да е навършил 16 - годишна възраст.



Благодарение на
красивия си калиграфски
почерк, през 1899 година
Владимир Димитров
започва работа като писар
в Кюстендилския окръжен
съд, където остава близо
четири години.

Средата в която попада
там, се оказва
изключително
благоприятна за духовното
израстване на младежа, за
което допринасят
познанството и
последвалото приятелство
с Никола Венетов и
Емануил Попдимитров.



В свободното си време скицира разсилния, другите
писари, адвокатите и подсъдимите, а също и пейзажи от
околностите на града.

Рисунките които прави, заинтригуват председателя на
съда Никола Чехларов.

В желанието си да направи нещо за младото момче, той
изпраща 20 негови скици в Рисувалното училище – София, с
молба да го приемат и да му отпуснат стипендия.
Отговорът бил, че момчето е талантливо, но стипендия
няма.

Тогава Чехларов събира рисунките и прави първата
изложба на бъдещият художник на 11 май 1903 г. в
гимнастическия салон на Педагогическото училище в
Кюстендил.

Уговорил и по-видни кюстендилски граждани да отделят
месечно определена сума, и със събраните средства
Владимир Димитров постъпил като извънреден ученик в
Държавното рисувално училище /днешна Национална
художествена академия – София/, като негови
преподаватели са Иван Мърквичка, Жеко Спиридонов,
Петко Клисуров и Антон Митов.



Въпреки факта че е извънреден
ученик, от самото начало на следването
си Владимир Димитров се откроява с
огромните усилия, които полага и
желанието да се усъвършенства. А сред
своите колеги - със скромност,
доброта, чистосърдечност, с таланта си
и това го издига още повече в очите на
всички.

Там се обръща към другарите си
с „майсторе” и „майсторче” и те го
нарекли „МАЙСТОРА” – прозвище,
което той защитава достойно с яркото
си творчество.

Безпаричието е негово всекидневие,
но това не му пречи да е най-
примерният студент, да удивява
преподавателите си с талант и
характер.



Същите кюстендилски покровители, които
подпомагат неговото обучение, му намират и работа.
А това са поръчки за портрети на по-заможни
приятели в София.

Така Майстора рисува портрети на мъже, жени,
деца срещу първите си хонорари като художник.

В студентските си години Майстора създава
завършени художествени произведения, печели
конкурси, но разбира, че в Рисувалното училище
може да се научи само „азбуката на изкуството”.
Затова с парите, които припечелва с таланта си на
рисувач посещава Русия – Москва, Одеса, Киев,
Петербург; известното биенале на изобразителното
изкуство във Венеция; Рим, обикаля големите
галерии и музеи в Европа и се запознава с изкуството
на великите майстори.



През 1910 година творецът
завършва образованието си в
Рисувалното училище с
отличие и получава
предложение да продължи
обучението си в чужбина като
стипендиант, но отказва.
Вместо това започва да
работи като учител по
краснопис и гимнастика в
Държавна търговска
гимназия „Димитър Василев“
– Свищов, където се
запознава с Николай Лилиев.
Между двамата творци
възниква приятелство,
подкрепено от общи
възгледи, което се запазва за
цял живот.



Следва един твърде
тежък период за България –
периодът на трите войни:
Балканската,
Междусъюзническата и
Първата световна / 1912 –
1913; 1915 – 1918 г. /.

През 1912 година
Владимир Димитров,
въпреки че е освободен от
военна служба, се включва
в Балканската война като
военен художник.

На фронта той се
сблъсква с една
действителност, която
дълбоко въздейства на
душевността и
емоционалността на
твореца и се превръща в
проекция на неговите
военни картини.



В творбите, които създава през тези години,
той се опитва да покаже бита на българските
войници на фронта – почиващи войници,
войници на поход или дори такива, които се
греят на топлината на огъня. Една от най –
силните и изпълнени с емоция творби на
Майстора от този период е картината
„Завръщане от фронта“.





През 1916 г. в Берлин се

открива изложба на военните

художници от Германия, Австро –

Унгария и България.

Немската критика отбелязва,

че българските автори, с

изключение на Майстора,

подражават на

западноевропейските художници

и в творбите им отсъства

българският колорит.



След войните Майстора се отдава
изцяло на изкуството и се утвърждава
като художник, отхвърлящ академизма в
изобразителното изкуство.

Успява да открие за себе си и за
българската живопис една от формулите
на националния живописен стил,
специфична за неговия мироглед и
светоусещане.

Отсега нататък той ще създава
изкуство, което със своята интензивна
цветност, с декоративната си звучност ще
хвърля мост към естетическите принципи
на някогашните народни майстори и
зографи, ще свързва новата ни живопис,
от една страна със старото българско
изкуство и от друга – със съвременни
европейски художествени търсения.



Напуска учителската професия в Свищов и
се завръща в Кюстендил, където трябва да
заживее заедно с близките си. Навършил е 37
години, а все още има чувството, че онова
което е направил досега, са само „драски и
шарки”. За да постигне нещо повече е нужно
спокойствие, материални средства и
елементарни битови условия. Започва да
проучва възможностите да се пресели в някое
кюстендилско селце.

Неговият другар от фронта Андон Виячев
настоятелно го кани да отиде при него, в
Шишковци. Майстора решава да опита и това
се случва през 1918 – 1919 година. Решението
му е било мотивирано и от други съображения
– селото е близко до Кюстендил, където
живеят много приятели и познати на
художника; не е далеч и от столицата, с която
професионални ангажименти и интереси му
налагат да бъде в чест контакт.



Тук той намира мечтаната
атмосфера и сюжети. Започва най–
активният период от творчеството му.

Голяма част от картините си създава
на открито – там, където са и неговите
модели – сред житата, в овощните
градини, в махалата, там където
слънцето празнува.









През 1920 г. със заповед на министъра на
просветата Майстора е назначен за
професор в академията, но той отказва да
заеме поста без конкурс.

През 1922 г. Майстора урежда
самостоятелна изложба в ”Царския манеж”
/днешната Народна библиотека „ Св.св.
Кирил и Методий ” - София/, която се
посреща с голям интерес и предизвиква
многобройни отзиви, превръщайки се в
културно събитие на столицата.

С малкото събрани средства от
продажбата на свои творби той заминава за
Италия по покана на художника Борис
Георгиев, с когото се познава още от
студентските години.

Отначало, за да припечелва нещо,
Майстора прави портрети на чиновниците в
българската легация, но също така рисува и
Рим – «Вечният град»




