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Report  for   Vladimir  Dimitrov-Maistora   

                     By  Simona Krusteva 4 “v”  grade  
Vladimir Dimitrov  was born on 1st  February  1882 year in village Fralosh  . 

His  portrait and compositions have expressive colors ,idealistic  drawing and 

strongly symbolic  radiation.His popular pictures are ‘’Girl  from Kyustendil , 

  

Доклад  за  Владимир  Димитров –Майстора  от   

                            Симона Кръстева  4”в”  клас 
Владимир  Димитров  Поппетров  е роден  на 1 февруари  1882 година в село  

Фролош  в семейството на бежанци от македонското влашко село Магарево.През 1889 

година  семейството му се премества да живее в Кюстендил,където той завършва 

прогимназията .След  1895 година сменя няколко професии,известно време чиракува 

като бояджия и работи като писар в Окръжния съд,където талантът му е забелязан.С 

доброволна събрани пари от съгражданите си средства заминава в София и учи в 

Художественото индустиално училище  (днес  Художествената гимназия)  при  Петко 

Клисуров,Жеко Спиридидонов, Антон Митов,Иван Мърквичка  и  др. По време на 

Балканската  и Първата  световна война той става военен художник.През 1923 година 

работи в Италия . 

   Едни от най-известните му картини са „Девойка от Кюстендилско”, ,,Жетвари на  

обяд”, ,, Копачки”, ,,Селско момиче сред макове” и други. 
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Иван Мърквичка 

Роден:23 април 1856 Видим,дн.Чехия 
Починал:16 май 1938 Прага,Чехия 

Сред пионерите на изобразителното ни изкуство в годините след Освобождението е и 

един чех, приел съдбата на млада България като своя. 

Ян Вацлав Мърквичка e роден в село Видим при Дуба на 23 април 1856 година. Учи в 

Пражката академия за изобразителни изкуства и в Мюнхенската художествена 

академия. По покана на правителството на Източна Румелия идва тук през 1881 

година. Назначен е за учител в Пловдив, преподава в гимназията "Св. св. Кирил и 

Методий" (Геровото училище), а по-късно в гимназия "Александър I".В южната столица 

Мърквичка общува с най-крупните фигури на културния живот - Иван Вазов, 

Константин Величков, Петко Каравелов, Петко Р. Славейков. Константин Величков 

дори взема уроци по живопис при него. През 1896 г. с дейното участие на чешкия 

живописец е основано Държавното рисувално училище, бъдещата Художествена 

академия, чийто пръв директор е самият Мърквичка - до 1921 г. Мърквичка в битовия 

жанр. Той рисува народни празненства, обичаи, селяни на пазари. Образец в този 

жанр е прочутата му картина "Ръченица", рисувана в два варианта. В недовършената 

"Ръченица" специалистите откриват уникални детайли, които говорят, че Мърквичка 

първо е нарисувал интериора, а след това е добавил фигурите. Това е най-скъпата 

картина, продадена на търг в България.  
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Първия вариант Ян Мърквичка рисува през 1894 година. По покана на 
правителството на Източна Румелия 25-годишният възпитаник на Пражката и 
Мюнхенската академия Иван (Ян) Мърквичка (1856-1938) пристига в 
новоосвободеното ни отечество, за да се превърне през следващите десетилетия в 
класик на българската живопис, основател на първото сдружение на българските 
художници, учредител и дългогодишен ректор на Държавното рисувално училище. 
През 1889 г. той се установява в София, където вече живее Джеймс Баучер (1850-
1920) като кореспондент на в."Таймс". 

-1- 

Невероятният ирландец напуска престижното преподавателско място в колежа 

"Итън" и се превръща в упорит защитник на националната ни кауза като  репортер 

"от мястото на събитието". Британският денди обича да се 

предрешава в български народни носии, да спи завит с ямурлук, да яде хляб и 

кромид и да пие ракия. Завързва приятелства с хора от различни прослойки. 

Неговият файтонджия, с когото се сближава, е родом от село Бистрица. 

Вглеждайки се внимателно в платното, ще установим, че белодрешкото, който 

друса шопска ръченица в центъра на композицията, Британският денди обича да се 

предрешава в български народни носии, да спи завит с ямурлук, да яде хляб и 

кромид и да пие ракия. Завързва приятелства с хора от различни прослойки. 

Неговият файтонджия, с когото се сближава, е родом от село Бистрица. 

Вглеждайки се внимателно в платното, ще установим, че белодрешкото, който 

друса шопска ръченица в центъра на композицията, е самият кореспондент на 

"Таймс" - ирландецът с българско сърце Джеймс Баучер. Творбата е високо 

оценена още навремето, а и самият автор я е смята за ключова. 
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През 1906 г. създава втори вариант. 
През 90-те г. рисува голям живописен исторически цикъл "Страдания за свободата на 
България" ("Под игото"): "В кърджалийско време"  

1897), "Преследваният въстаник" (1898), "Мъченици" 
1898), "Бащина глава" 1898), "Ноктюрно на ужаса" 1898), "Хайдути" 1898) и др., както и 
първия образ на Паисий 1898) в бълг. живопис.  Мърквичка рисува и пейзажи: "Зимен 
пейзаж", "Пътечка около р. Ерма", "Селски пейзаж", "Борисовата градина под късния 
сняг" (ок. 1919), "Маково поле" (ок. 1930).  

-2- 
През 1900 прекарва известно време в Париж и създава редица платна под влиянието 
на импресионизма и пленерната живопис: „Кози”, „Козар, „В Осиковския балкан „, 
„Дървосекач”, „Автопортрет на открито” (около 1905), „Лазарки” (1905), „Сляпа 
просеща циганка” (1909), „Увещаване” (1913). 
През този период Мърквичка създава и високохудожествени си портрети: 
„См. Салабашева” (1905), „Стоян Заимов” (1904), „Актрисата Мария Попова” и др. 
Участва във всички изложби на Дружеството за поддържане на изкуството в България, 
в много международни изложби: Париж (1900, златен медал), Сен Луи (1904, златен 
медал), Венеция (1908). Организира самостоятелни изложби в Пловдив (1886 и 1888 
заедно с А. Митов), в Пилзен (1936 – ретроспективна), в Прага (1937 – ретроспективна). 
Заедно с археолога и нумизмат Вацлав Добруски са автори на тогавашния герб на 
България. През 1918 година е избран за дописен член на БАН. 
 
Великият художник Мърквичка участва в изработването на герба на София, който се 
появява не просто заради традицията или заради прозаичната липса от „фирмен знак” 
на столицата. Раждането му съвпада с началото на новия 20-и век и в създаването му 
участва цялото ръководство на държавата, Мърквичка и познавачът на хералдиката 
княз Фердинанд Първи 
 От кратката му автобиография на чешки език научаваме любопитни факти, свързани с 
народопсихологията на българина от миналото. „Не беше възможно да се намери 
човек да позира”, - спомня си художникът за първите години след пристигането си в 
България, като учител по рисуване в Пловдив през 1881 г. Предразсъдъците и 
суеверието за вещаещо гибел „зазиждане” са били сериозна пречка за създаването на 
студийни рисунки, дори на леки наброски не само на хора, но и на животни. А без тях 
не е било възможно да се създаде живописна композиция, отразяваща реалистично 
нашия патриархален бит, обичаи и носии – тема, на която Мърквичка посвещава 
повече от половината си творчество. „Вървях ли по улицата, - разказва той, - често се 
спирах скрит някой да не ме види и рисувах интересен сюжет. Случи ми се да рисувам 
магаре: щом неговият стопанин ме видя, веднага го отведе, да не го урочасам.” 
 През 1921 г Мърквичка се завръща в Прага и живее там до смъртта си на 16 май 
1938.  Често пътува обратно до България, но не се задържа тук. В този период 
Мърквичка започва да се подписва с български букви. 
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Born: 23 April 1856 Vidim, today Czech Republic 

 

Died: 16 May 1938, Prague, Czech Republic 

 Famous paintings: "Ruche", "Suffering for the freedom of the Bulgarian", 

"Under the yoke", "In kurdjalii times, "Sakadzhii" , "Cm. Salabaševa ",

"Gypsy revelry" , "Ptitseprodavets" 

 

In 1896 with the active participation of the Czech painter is based the National School of 
Drawing, future Art Academy, whose first director was Murkvichka himself - up until 1921 as a 
director of the Drawing School, he has a huge impact on the young Bulgarian artists.Together 
with the archaeologist and numismatist Vaclav Dobruski he created the Bulgarian at that time 
coat of arms. In 1918 he was elected as corresponding member of the Bulgarian Academy of 
Sciences.   The great artist was involved in the elaboration of Mrkvička's coat of arms of Sofia, 
which appears not just because of tradition or because of lack of prozaičnata "company logo" of 
the capital. His birth coincided with the beginning of the 20th century and in its creation it 

involved the complete guide to the State, of Murkvichka and the knower heraldry Prince 

Ferdinand I. 

IVAN MURKVICHKA 
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Никола Петров 
 

 

Никола Петров е български живописец от младото 

поколение художници от началото на 20 век. Всеки от тях 

твори в определена насока, с характерни единствени за него 

методи, но Никола Петров (заедно с портретиста Никола 

Михайлов) най-много се доближава до онова изкуство, до 

което са се домогвали френските импресионисти. 
 

 

Никола Петров е роден в 1881 г. във Видин. Още от ученик 

проявява склонност и необикновена възприемчивост към 

изобразителното изкуство. До известна степен това се 

дължи на учителя му по рисуване в гимназията, чех по 

народност. Художникът се записва да следва живопис още 

във втория випуск на наскоро откритата [Национална 

художествена академия|Художествена академия]]. Въпреки 

това успява да получи дипломата си едва през 1913 г. Още 

през 1903 е съосновател на дружество на младите 

художници против академизма в изобразителното изкуство 

— индикатор за влиянието на модерните течения в България 

(импресионизъм, символизъм, сецесион).Верен на  
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изкуството си, но живял в мизерия, Никола Петров умира от 

туберкулоза само на 35 год. през 1916 г. 
 

 

Той рисува предимно пейзажи, което е до известна степен повлияно 

от неговия учител в Художествената академия Ярослав Вешин, въвел 

практиката на пленеризма. Друг известен негов учител от 

Академията е Иван Мърквичка. В своето изкуство Никола Петров се 

отличава като творец, който дълбоко възприема заобикалящата го 

среда, но и умее да изрази себе си чрез нея. По-мащабни негови 

картини са „Света София“, „Народният театър“1912 г., „Лъвов 

мост“1911г.В своето творчество Никола Петров постига 

необикновен синтез между модерното и традиционното, между 

патриархалния бит и чуждата култура. За това можем да съдим по 

тематиката на творбите му — той рисува едновременно пейзажи от 

родния си Видин, а също и такива картини като „Рекичка из 

камънаци“1911 г. и „Река Ерма при Трън“1910 г., където няма и 

следа от човешко влияние, и такава модерна сграда, символ на 

прогреса, като Народния театър в София. Част от културното 

наследство на Никола Петров са битоописателни  
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картини, в които той успява да съчетае модерната техника с 

чисто родни сюжети, типични за времето, когато е творил 

(„Пазар в Бяла Слатина“). Сред най-интересните работи на 

Никола Петров са скиците му към антологията на Пенчо 

Славейков „На Острова на блажените“. Рисунките, правени 

по снимки на Славейков от различни периоди, имат за цел да 

подчертаят замисъла на Славейковата антология — 

многообразието на творчеството му и събирателния характер 

на книгата. 

 

 

 

Nikola Petrov 

 
Nikola Petrov was borned in 1881 in Vidin. He was a Bulgarian 

painter and he was studied in the Art Academy – Sofia. His 

teachers were Jaroslav Veshin and Ivan Markvichka. His more 

famous paintings were "National Theatre" and "Lion Bridge".He 

was died on 10th of December 1916 in Sofia,Bulgaria. 
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Владимир Димитров-Майстора 

 
Владимир Димитров – Майстора е изтъкнат български художник и 

едно от големите имена в българската живопис. Твори през първата половина 
на ХХ век. Изявява се в портретния и пейзажния жанр и в битовата 
композиция. Неговите портрети и композиции притежават изразителни 
цветове и силно символно излъчване. 

Владимир Димитров e роден през 1882 г. в село Фролош в семейството 
на бежанци от македонското влашко село Магарево. През 1889 г. семейството 
му се преселва в Кюстендил, където Майстора завършва началното си 
образование и прогимназия. След 1895 г. сменя няколко професии, известно 
време чиракува като бояджия и работи като писар в Окръжния съд, където 
талантът му е забелязан. С доброволно събрани от съгражданите си средства 
заминава в София и учи в Художественото индустриално училище. 

След войните се утвърждава като художник, отхвърлящ академизма 
в изобразителното изкуство. Повлиян силно от толстоизма – близък е с 
толстоистите Н. Венетов, Хр. Досев, Д. Кацаров, Б. Георгиев,. През 1922 г. 
излага картини от цикъла си„Жътва“. През 1923 г. работи и в Италия, а от 
1924 до 1951 г. живее постоянно в кюстендилското с. Шишковци, като открива 
или участва в изложби както в София и други градове, така и в 
кюстендилските села – Шишковци, Дивля, Раждавица и други. През този 
период тематиката на творбите му е свързана предимно с хората и природата 
в Кюстендилския край. 

                                                 

 

Едни от най-известните картини на Владимир Димитров – Майстора са: 

  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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„Майка с дете”  
Vladimir Dimitrov-Maystora was born in 1882, in Frolosh. He was Bulgarian 
painter. He was live in Frolosh and Kyustendil, Bulgaria. Some of his most famous 
paintings are:”My mother”, “Wedding dance” and “Mother and child”. 
 

Изготвила: Ивана Кузманова, 6
 б
 клас 
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Българската живопис 

 

   Едно от най-големите имена в българската живопис е Владимир Димитров-
Майстора. Той е роден през 1882 г. в село Фролош. 
   Сменя няколко професии, известно време чиракува като бояджия и работи като 
писар в Окръжния съд, където талантът му е забелязан. С доброволно събрани от 
съгражданите си средства заминава в София и учи в Художественото индустриално 
училище.  
    Владимир твори през първата половина на ХХ век. Изявява се в портретния и 
пейзажния жанр и в битовата композиция. Неговите портрети и композиции 
притежават изразителни цветове, идеалистичен рисунък и силно символно 
излъчване. 
   Той е починал 1960 г. в София. 
 
   България винаги почита успеха и рисунките му. Няма българин, който да не знае 
името Владимир Димитров. 

 
 
 
          Bulgarian still life 
 
   Vladimir Dimitrov is very famous artist. 
He usually painted portraits and landscapes. 
He is born in 1882 year in Frolosh.  
 
От Стилиан Николаев 6 ,,Б’’ клас 
By Stilian Nikolaev 6 ,,B’’ klass 
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•Bencho Obreshkov is among the best 
Bulgarian painters.  

•He specialized in painting landscapes 
and portraits, but especially in the 
still life. More than 250 of 
his works were destroyed during 
the bombing of Sofia in 1944. 

BENCHO 
OBRESHKOV /1899-1970/  

• 
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DAVID PEREC 1906-1982  

   Considered one of the greatest 
Bulgarian painters of the 20C, David 
Perec is a famous Bulgarian still-life 
painter and portraitist. After the 
Second World War he lives and 
works in Paris. 
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