
10 Роден глас

Текст: Милка Кралчева | Снимки: архив на Петя Каракостова и „Роден глас“
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Представете си, че, както си пиете сутрешното кафе по обед, с домашната тениска и прическа „Сънувах 
страшен сън“, изведнъж се озовавате в приказка, нарисувана от художник, съумял да Ви види, само че 
„отвътре“. С цялата Ви прелест, така, както Вие се усещате – разнежена от аромата на люляка, сгушена в 
нечия прегръдка зиме, малко тъжна сред есенните листа и знойна в някоя гореща юлска нощ.

Е
х, и Вие сте принцеса – 

вярно, нямате си корона, а 

котка върху главата, в ръ-

ката държите чаша мали-

ново вино наместо жезъл, 

обиците Ви са от череши, а огърлица-

та от люти чушки и замъкът е старата 

Ви каравана, обаче и принцът си го 

бива – ей го, идва яхнал хвърковат 

кон, а не, това е дървено конче, не, бе, 

велосипед е. Ама, наистина, няма ни-

какво значение – нали в сърцето си 

носи само любовта към своята прин-

цеса и заедно са Ви сладки и чаят от 

шипки, и резенът диня, и купата със 

спагети. И Вие сте хубава – имате 

си червени устни, изразителни очи, 

коса на вълни и рокля от макови ли-

стенца. И синя на точки, и червена 

на капки... Абе, общо взето, имате си 

всичко! Колко му трябва на човек в 
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(ако се сдържа!). Петя е в Прага, дано 

ги видим пак на живо. Или посете 

фб страницата й: Petya Konstantinova 

Art (има над 8 хиляди почитатели!). 

Има и блог. Отскоро я има и в ютуб, 

по повод “When dreams come true“ – 

електронната книжка за оцветяване 

за „пораснали деца“ на компанията 

“Need for color“. Можете да си я раз-

печатате и да се потопите в света на 

приказките. Петините, но и Вашите. 

И да си оцветите коня зелен, а облака 

розов, деня лавандулов, а нощта мен-

това. В тази приказка решавате Вие.

Бел. авт.: През лятото, докато 

излезе списанието, се появиха още 

новости около Петя – една от тях е 

гореспоменатата книжка с 30 под-

брани картини на Петя Константи-

нова. Другата е календарът за 2017 

„Приказният град“, а третата е учас-

тието на Петя в Хенд-Мейд фестива-

ла на 9, 10 и 11-и септември в НДК, 

София. Ако се интересувате от съ-

битието, ще забележите, че плакатът 

за феста, „Код Есен“, е също нарису-

ван от Петя. 

Четвъртата новост е най-сладка, 

защото е свързана с Прага. Но каква 

точно е тя, ще разберете от самата 

Петя в интервюто, което взехме за 

Вас. Приятно мечтаене и... до нови 

приказки... в следващия брой на „Ро-

ден глас“!  ◆
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този живот – една прегръдка, една 

котка и една разходка! (Незаменими! 

За останалото има кредитни карти).

Така попаднах в света на при-

казките чрез картините на Петя 

Константинова – случайно. Дали, 

обаче? Срещнах ги във Фейсбук (О, 

да! Всички критици на социалните 

мрежи вече настръхват, но аз имам 

щастието да познавам много ценни 

хора извън тях, от които, не можейки 

да общуваме другояче, научавам чрез 

споделените статии твърде ценни 

неща) и моментално „се припознах“. 

В една картина с диня. Направих я 

профилна снимка. Същият ден обща-

та ни приятелка се обади от Брюксел, 

за да ми каже, че Петя и съпругът й 

се местят да живеят и работят в Пра-

га, и ще мога да се запозная с тях. О, 

йе! Свързах се веднага (отново през 

фб!). Видяхме се след 8 месеца. 10-и 

юни, 2016. На нейната първа изложба 

в Прага. Реалният живот е по-бавен 

от виртуалния.

На няма и 10 минути пеша отдале-

ченост от Дома на българите на „Аме-

рицка“ 28, намирам Арт-фабриката, 

където Петя е подредила подбраните 

картини. Въпросната „фабрика“ е ху-

дожествено ателие, в което желаещи-

те да развиват уменията си, могат да 

посещават различни курсове, водени 

от опитни и дипломирани художни-

ци. На сайта им откривам и „българ-

ската връзка“ – младия и талантлив 

Любе Петров, който завършва бака-

лавърската си степен в Художествена-

та академия в София, а магистратура 

в Бърно при проф. Мартин Майнер и 

вече е добре познат на пражките це-

нители на изкуството. 

Приятно впечатление правят 

дошлите на изложбата – сред тях 

има познати лица, но има и много 

нови. Предимно млади хора са, око-

ло 30-годишни, както българи, така 

и чехи, но още испанци, англичани... 

Общуваме на поне 4 езика („Много-

езичието е богатство“, както казват 

от „Заедно“). Петя се е погрижила за 

гостите си като за приятели – освен 

освежителни напитки има и пресни 

ягоди и череши, и няколкото дечица 

искрено им се радват. И картините са 

тук – някои от тях познавам от Фейс-

бук страницата й, други са нови. Тук 

е и календарът, тук е и книжката за 

оцветяване на издателство „Клевър 

бук“, както и част от нейните кар-

тини, форматирани като картички. 

Заравям се в тях, и откривам Моята. 

Късче щастие. Резен диня и котак. 

После решавам да ощастливя и други 

хора и избирам още няколко за при-

ятели. И още няколко за себе си. Кол-

кото повече, толкова повече.

За картините вече няма да говоря 

Петя Каракостова, Любе Петров и съпругата му




