
През 1923 година се включва с 21
картини в изложбата на римските
художници. Точно с тези си творби
Майстора бива забелязан от
американския меценат Джон Крейн - син
на сенатора Чарлз Крейн, който откупува
за 40 000 лирети платната от изложбата
и сключва с него четиригодишен
договор, според който срещу 150 долара
месечно той се задължава да предава на
Крейн всички картини, които нарисува
през следващите 4 години. И до днес
това се смята за най – неизгодната
сделка през целия живот и творчество на
художника.



В периода март - май 1924 г. по покана на Джон
Крейн, Майстора заминава за САЩ, където ще
гостува на фамилията Крейн – меценати и
колекционери на славянско изкуство.

За пътуването и престоя си в Америка,
Майстора разказва пред журналиста Христо
Бръзицов:

„Толкова бях зает с рисуване, че когато ме

попитат какво съм видял от Америка, просто не

мога да отговоря – аз живеех само за и със

картините си. И може би по – добре, че не се

взирах повече в тамошния живот, защото

колкото можах да съзра, не ми допадна. Чужди

сме ние на оня дух…“



През 1924 година Димитров открива своя
изложба в с. Дивля. От нея са едни от най –
значимите му творби – „Момиче от Калотино“,
„Жетварка“, „Сестри“.

През 1926 - 1927 година, по инициатива на Джон
Крейн, прекарва известно време в Цариград и в
Италия, където рисува усилено. Година по–късно
открива изложба и в с. Шишковци.









През май 1928 година заминава за
Прага, за да предаде част от картините
си на Крейн. Остава там повече от
месец и се среща с някогашния си
преподавател Иван Мърквичка.

Същата година Джон Крейн
прекратява договора си с Владимир
Димитров, заради настъпилата тежка
икономическа криза. Настават трудни
времена за Майстора, в които той се
уповава на подкрепата на
Министерството на народната
просвета и на приятели.



От 5 май 1930 година Майстора е назначен
на синекурна длъжност към Министерството
на народната просвета, със заплата на
прогимназиален учител по рисуване. А
срещу тази скромна помощ той е решил –
всичко значимо, което изработи, да предава
на държавата, на своя народ – изключителен
по своето етично значение акт.

Синекурната си длъжност художникът
изпълнявал крайно добросъвестно –
периодично в подробни писмени доклади,
отчита работата си пред Министерството,
като прилага списък на изработеното,
подчертавайки с разноцветни моливи кои
творби смята за завършени, кои са в процес
на работа, в скици, проекти и дори още в
замисъл.







Художникът се установява окончателно в
с. Шишковци, където в негово ателие
всъщност се превръщат кюстендилските
поля.

Обект на творчеството му са красотата и
нежността на българката, изобразена в
красива носия с цветни шевици;
трудолюбивият и честен българин, който се
труди на полето неуморно от изгрев до
заник; отношенията между хората – братя,
сестри, майки и деца, другари;
удивителната българска природа във
всичките и цветове и багри – разцъфналите
вишневи дървета, червените макови
градини, златните житни поля.



За създаването на една от своите картини самият
Владимир Димитров споделя:

„Един ден в Шишковци рисувах селяни, държат
грозде в ръцете си. Понеже времето беше усилно и
маранята задушаваше, дадох почивка на моделите и
облегнах картината върху дувара на двора.

Гроздето беше докарано по форма и тон. Ние се
разприказвахме за това – онова, време да мине.
Неочаквано за всички ни, току се чу откъм дувара
нещо като трак, трак, трак… Кога се обърнахме,
що да видим: кокошките кълват гроздето в
картината. Беля работа! Тогава рекох на селяните:
„Барем кокошките можем да излъжем.“



Животът му в село Шишковци всъщност
е най – плодотворният период на твореца.
След трайното му установяване там, той
открива няколко самостоятелни изложби
както в Шишковци, така и в София.

Двете големи изложби, които
организира в София през 1935 г. и 1938 г., са
своеобразни отчети пред българската
общественост. Тя трябва да знае за какво
той получава месечната си издръжка.

Но как са възприемали селяните това,
което им е показвано и какво са виждали в
него?

„Те видяха в неговите картини хубавото
в живота им, което инак гледаха, а не
можеха да видят. Те почувстваха, че между
тях има красота, която Майстора е видял,
почувствал и предал в своите картини”

Той дори се затруднявал да обясни онова,
което е сътворил – толкова лично и
неизразимо…











След 1938 г., когато Майстора урежда
самостоятелна изложба, Европа
преживява съдбоносни събития.

Пламва Втората световна война.

Майстора е в своето убежище – с.
Шишковци. Войната не изменя с нищо нито
начина му на живот, нито творчеството му
– той продължава да обикаля селата и
градините на Кюстендилския край в
търсене на своите любими герои, да
въплъщава в тях идеалите си за
нравственост и чистота, за вътрешна
хармония, за единство между физическа и
духовна хубост.

Усамотен на село, вглъбен в работата
си, Майстора навършва своята 60 –
годишнина през 1942 година.



След края на Втората световна война, с
оглед изискванията на времето, Майстора
не се изявява само като художник, а и като
активен общественик.

Участието си като делегат на Световните
съвети за мир: 1948 г. във Варшава; 1949 г. в
Париж и 1950 г. в Лондон, той не е считал за
приятна „екскурзия на държавни
разноски”. Необикновено добросъвестен и
старателен във всичко, след всяко
завръщане Майстора изготвя подробни
отчети, които после чете пред
гражданството в София, в Кюстендил или
Шишковци.

Тези нови ангажименти налагат и
преместването му в столицата.



След 1947 г. господството на една нова, догматична
естетика поставя художника в такава абсурдна
ситуация, че той бива принуден да престане да твори
изобщо.

Здравословното му състояние е влошено – чувства
се все по-отпаднал. Зимата обикновено прекарва на
легло, не може да понася и летните горещини. Но
пролет и есен посещава ателиетата по рисуване и
живопис в Художествената академия. Присъства на
конферанси, дипломни защити, позира в часовете по
етюд…

През 1958 г. в Музея за изящни изкуства в Лиеж
/Белгия/ е открита изложба с творби на Майстора и
Цанко Лавренов, в които техният национален стил се
изявил най-силно.



През 1960 г. Майстора е поканен от
художника Богомир Лазов да присъства
при откриването на самостоятелната му
изложба в Кюстендил на 22 май.

Това пътуване ще бъде и последно и
ще придобие характер на символично
прощаване с родния край.

Майстора завършва земния си път на
29 септември 1960 година в ИСУЛ,
София.

Погребан е след поклонението в
Централните софийски гробища, а през
1972 г. мощите на художника са
пренесени в с. Шишковци,
Кюстендилско.



Владимир Димитров – Майстора е сред
най-ярките фигури на българското
изобразително изкуство.

Носител е и на най-високите отличия на
страната за принос към националното ни
изобразително изкуство:

„Заслужил художник” – 1950 г.;

„Народен художник” – 1952 г.;

Юбилеен знак на Съвета за мир – 1959 г.

През 1982 г. по време на националното
честване по случай 100-годишния юбилей от
рождението на Майстора, Съюзът на
българските художници учредява награда за
живопис на негово име.

В международен аспект отбелязването на
годишнината е подкрепено и включено в
календарния план на организацията
ЮНЕСКО.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


