
15

ТА
Л

А
Н

Т И
 ТВ

О
РЧ

ЕС
ТВ

О
Интервю на Милка Кралчева | Снимки: личен архив на Петя Константинова 

В търсенето на отговора с удоволствие се зае Милка 
Кралчева, която в репортажа си „Светът като приказка 
или как всеки рисува съдбата си“ пожела на читателите 
си „приятно мечтаене и до нови приказки“. Мисля си, че 
те – приказките – й се удават много добре..., впрочем, 
преценете сами!

– Здравей, Петя и благо-
даря, че се отзова на покана-
та за интервю за читателите 
на „Роден глас“. Как започна 
всичко – вероятно тетрад-
ките ти в училище са били 
с изрисувани полета, отко-
га са първите ти спомени, 
свързани с рисуването?

– Рисувам от малка и 
рисуването за мен винаги 
е било естествен спътник в 
ежедневието. Не само в учи-
лище, но и в университета 
тетрадките и тефтерите ми 
бяха изрисувани с химика-
ли... особено в часовете, кои-
то не обичах много... 

– Ти си филолог по обра-
зование, работила си като 
PR, как се реши да се отка-
жеш от сигурността на ра-
ботното време от 9 до 5, и да 
се втурнеш да следваш меч-
тата си? Имаше ли подкрепа 
от близки и приятели, или 
тъкмо обратното?

– Всъщност „преследва-
нето на мечтата“ в моя случай 
се получи случайно. Близо 10 
години работих в сферата на 
рекламата и смятах, че тази 
работа е естествено продъл-
жение на образованието ми, 
но в един момент напреже-
нието и стресът се оказаха 
повече от това, което мога да 
поема. Решението да напусна 
офисния живот дойде импул-
сивно в един зимен понедел-
ник и едва, след като подадох 

молбата си за напускане, ос-
ъзнах какво съм направи-
ла. Последствията никак не 
бяха леки – страх, стрес и 
безсънни нощи – а сега на-
къде... Семейството и при-
ятелите ми ме подкрепяха 
напълно, но имаше и хора, 
които казваха: „Ти луда ли 
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си да си напуснеш хубавата работа, 
знаеш ли колко трудно се намира 
работа и т.н...“. Отделно се появи 
неловкото усещане да се регистри-
раш на борсата, макар че това е съв-
сем естествено в такава ситуация, 
но в средата, в която съм възпитана 
и израснала, полугласно се счита-
ше, че да си на 30 години с добро 
образование и да си „на борсата“ 
е вид провал и е по-скоро срамно, 
отколкото нормално. Та ситуация-
та не беше много приятна. Започ-
нах усилено да си търся нова рабо-
та, като в същото време „лекувах“ 
страха от неизвестното с купища 
рисунки... и точно, когато започнах 
нова работа в маркетинг отдела на 
популярна езикова школа, се появи 
поканата за изложба в Люксембург 
от Българския културен клуб там. 
Всъщност до поканата се стигна 
съвсем като на филм.... Просто ме-
сец преди това подарих моя карти-
на за рождения ден на приятелка. 
На купона имаше няколко души, 
които работят в Люксембург и точ-
но от тях дойде идеята да направя 
изложба в техния клуб. Най-често, 
такива идеи, казани на маса, обик-
новено си остават на маса, но не и 
в този случай. Когато получих офи-
циално покана и договор по имейл, 
осъзнах, че това е възможност, коя-
то се появява веднъж и не бива да 
се изпуска. Имах половин година, 
за да подготвя 50 графики (такова 
бе условието на галерията) и точно, 
когато отново бях навлязла в офис-
ната система, взех решението да я 
напусна и да се отдам на подготов-
ка за изложбата. След това нещата 
се случиха някак естествено – след 
първата изложба се появи покана 
за следваща и т.н. Това ми даде вяра 
да продължа да рисувам и въпреки 
липсата на сигурността и постоян-
ния доход на офисния живот, успя-
вам да се справя, а удовлетворение-
то е огромно.

– В картините ти присъства 
една голяма тема – Жената. Тази, 
която създава красота около себе 
си, тази, която омагьосва прос-
транството, така че се загубваш 
във вълните на нейната коса, в 
лабиринта на отнесения й поглед, 

в бездната на сочните й устни. И 
си готов да приемеш на драго сър-
це от нея чай от шипки, малиново 
вино, жива вода или отрова. Как 
успяваш само с тънкописец и хи-
микали да предадеш толкова чув-
ства и вълнения, в картините ти 
много жени откриват себе си? От-
къде черпиш вдъхновение за всич-
ки прекрасни женски образи?

– До сега никога не се бях замис-
ляла, че Жената е централен образ в 
рисунките ми. Може би тя изразява 
моята женска гледна точка за све-
та. Рядко планирам какво да нари-
сувам, когато седя пред белия лист 
и просто оставам емоцията да ме 
води. Може би хората, които се раз-
познават в рисунките ми, разпоз-
нават сходна емоция, състояние на 
душата... А вдъхновението винаги е 
в емоциите..., поне при мен.

– Жената (но и Мъжът!), кот-
ките (заедно с рибите и совите), 
дините (но също и малините, как-
то и черешите!) в картините ти са 
сякаш излезли от някоя приказка, 
легенда, мит или дори от вчераш-
ния разговор на чаша ароматно 
кафе. Заглавията също те повличат 
в света на словото – от всяка случ-
ка ли става картина и разказ?

– Не. Когато рисувам, често си 
представям живота на героите в 
рисунката – обичам да доизмислям 
сюжета на ежедневието им... Оби-
чам да ги срещам, да ги влюбвам и 
да сбъдвам мечтите им... Обичам да 
им е уютно и влюбено... Може би 
това е част от мен самата..., пък и 
кой не обича да му е меко и влюбе-
но на душата...

– Стигнахме и до темата за кни-
гите. Защото освен картини, пра-
виш и илюстрации. Разкажи ми 
малко повече за съвместния про-
ект с издателство „Клевър бук“.

– С издателството се срещнах в 
София миналата зима по тяхна по-
кана. Бяха попаднали на моята стра-
ничка във Фейсбук и бяха харесали 
стила на рисунките ми. Идеята им 
беше да направим книга за оцве-
тяване, но тъй като този формат е 
много популярен през последните 
няколко години, особено при кни-

гите за възрастни, искахме нашия 
продукт да е по-различен и да бъде 
подходящ както за големи, така и за 
малки... За целта издателството ор-
ганизира детски конкурс, чрез кой-
то подбра 30 рисунки на тема „Све-
тът е прекрасен, защото....“. Децата 
довършиха и нарисуваха изречение-
то, а след това получих 30 различ-
ни изречения, които да нарисувам 
по начина, по който аз ги виждам. 
През цялото време, докато работех 
над илюстрациите, нямах представа 
какви са детските рисунки и когато 
най-накрая ги събрахме заедно, бях 
искрено изненадана какво едино-
мислие сме имали с децата по опре-
делени теми. И така – книжката се 
появи с цели 60 странички за оцве-
тяване – половината от тях – плод 
на детското въображение, а другата 
половина – мое дело.

– Преди по-малко от месец 
излезе още един твой съвместен 
проект, този път с „Need for color“. 
Това е електронната книга „When 
dreams come true“. С какво тя е по-
различна и защо реши да споделиш 
своите сънища и мечти с толко-
ва много (непознати) хора? Не се 
ли страхуваш от вмешателство в 
творбите си?

– Този проект беше много инте-
ресен за мен. За пръв път попадах 
на такъв формат книга за оцветя-
ване. Реално тя не съществува като 
книжен носител и първоначално си 
казваш – как така, книга за оцветя-
ване онлайн?!? Всъщност идеята е 
малко по-различна, а този формат 
онлайн продукти е много популярен 
в САЩ. Илюстрациите съществуват 
под формата на файлове, които кли-
ентът си закупува, след което сам 
решава на каква хартия да разпечата 
и с каква техника да оцвети. Пове-
чето такива книги се отпечатват на 
тънка хартия, което не позволява 
оцветяването им с акварел или бои 
на водна основа, докато в този слу-
чай ти сам избираш хартия или кар-
тон, бои или моливи. 

Когато рисуваш, рисунките ти 
имат живот, ако достигат до хора и 
носят емоции. Какъв е смисълът да 
ги „заключа“ в папка вкъщи и никой 
да не може да им се порадва... А за 
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това дали се страхувам от 
вмешателство, напротив – 
всяка външна намеса може 
да даде нова посока и пре-
дизвикателство. Страхувам 
се по-скоро от периодите на 
„зацикляне“, когато музата я 
няма и имам нужда някой да 
ме побутне в нова посока, за 
да продължа.

– В момента на пазара 
има много книжки (поне в 
Прага) за оцветяване, както 
за деца, така и за възраст-
ни. Казват, че имат терапев-
тичен ефект и успокояват. 
Смяташ ли да продължиш 
да работиш в тази посока, 
и имаш ли други подобни 
предложения? Свързала ли 
си се с чешки издателства, 
примерно?

– Наистина книгите за оц-
ветяване заляха пазара през 
последните години. За мен 
самото рисуване има тера-
певтичен ефект, така че не се 
учудвам, че и с оцветяването 
е така. А относно това дали 
ще продължа в тази посока – 
нямам представа... А в Пра-
га съм все още от скоро и не 
съм се запознала с книжния 
пазар, но ще се радвам, ако 
мога да работя с някое от 
местните издателства.

– Рисунките ти са изклю-
чително цветни, така както 
и всеки предмет, докоснат от 
ръцете ти. Рисуваш календа-
ри, дървени лъжици, чаши, 
тефтери, платнени чанти 
(забравям ли нещо?), които 
са в отлична хармония с пъ-
стротата на пейзажа в Прага. 
Но... освен това, на страни-
цата ти във ФБ публикуваш 
и свежи случки от живота ти 
тук. Кога планираш следва-
щата си изложба в Прага, и 
дали пък няма да е презента-
ция на книга с весели разка-
зи (или с кулинарни рецепти 
– защото и това открих, че си 
правила)? Колко лица има 
Петя Константинова?

– Следващата изложба 
в Прага вече е планирана и 
откриването й ще бъде на 1 
ноември в Café AdAstra. По 
време на изложбата плани-
рам да представя и новия си 
авторски календар за 2017 
година, който всеки момент 
ще излезе от печат. А идеята 
за книжка с рисувани рецеп-
ти отлежава от 4 години и се 
надявам да успея да я реали-
зирам възможно най-скоро.

– А за първата ти излож-
ба в Прага, само 8 месеца 
след пристигането ти, на 
кого да благодарят твоите 
почитатели – на организа-
ционния ти талант, на про-
фесионалното ти отношение 
като специалист „Връзки с 
обществеността“, на леко-
тата, с която осъществяваш 
контакти, или и на някой, 
подкрепил таланта ти на 
чешка земя?

– Главен „виновник“ за 
изложбата е Любен Петров – 
млад и много талантлив бъл-
гарски художник, който жи-
вее и работи в Прага и който 
ме покани да покажа рисун-
ките си в неговата Арт-фа-
брика. Без неговата помощ и 
подкрепа нямаше да се спра-
вя за толкова кратко време и 
много му благодаря за дове-
рието и възможността, която 
ми предостави.

– И последно – карти-
ните ти вдъхновяват много 
хора да изразяват твореца в 
себе си, да погледнат с други 
очи на ежедневието си и да 
открият вълшебства там, да 
последват любовта и мечти-
те си? Коя твоя мечта си по-
желаваш да се сбъдне тук, на 
пражка земя?

– Нямам конкретна мечта, 
свързана с Прага...., преди го-
дини мечтаех да посетя града, 
а сега живея тук... Човек ни-
кога не знае какво му пред-
стои – пожелавам на себе си 
и на читателите повече мечти 
са сбъдване... ◆


