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Колкото ти струва да бъдеш ху-
дожник?
Ако въпроса е до материалното 
изражение, струва много, както се 
казва- от пропуснати ползи. Но тъй 
като да си художник е духовна по-
требност, не знам точно как може 
да се измери, може би с годините 
прекарани пред статива? Не бяха 
малко, сега като се замисля...

Рисуваш ли картини по поръчка? 
Предимно портрети, с което се из-
държам. Професионален портре-
тист съм, така да се каже. 

Може ли да се издържа семей-
ство с рисуване? 
Ами оцеляхме някак през годи-
ните. Не може да се каже,че сме 
живели в лукс, но не сме и гладу-
вали...

Имало ли е периоди на отчая-
ние, когато си бил готов да се 
откажеш от рисуването? 
В периодите на отчаяние (които 
не са малко) никога не съм ми-
слил за рисуването, може би за-
щото никога не е било причината 
да изпадна в такива състояния. Да 
се откажа... не знам. Какво друго 
бих могъл да правя?

Има ли още какво да се откри-
ва в изобразителното изкуство 
като техника? 
Този термин „Изобразително из-
куство“ го измислиха руснаците, 
демек- трябва нещо да изобразя-
ва, не може ей тъй да си рисуваш 
каквото ти скимне. Правилния 
термин е „Изящни изкуства“, кое-
то включва живопис, графика и 
скулптура. А колкото до техниката, 
това е океан. По-добре да се спе-
циализираш в определен жанр и 
там да  откриеш своето амплоа, 
включително и собствена техника.  
Иначе ще се удавиш.

Имаш доста изложби в Бълга-
рия, в кои краища на света са 
твоите международни участия 
през годините? 
Излагал съм къде ли не - в Европа, 
Америка, Африка, Азия, Австралия 

...в Антарктида съм нямал изложба 
все още.

Художниците остаряват ли? 
Всички стареем... може би художни-
ците остаряват по-приятно, в сми-
съл че има какво да правят, поне 
докато ги държат очите и ръцете...

Посланието на твоето изку-
ство… 
„Труден въпрос. Може би - хубаво е 
да изрисуваш живота си, дай боже 
всекиму!

Вярно ли е, че самотата е много 
важна за твореца, за вдъхнове-
нието му? 
„Ами аз все си седя като бухал в ате-
лието, какво да се прави - професи-
ята е такава...самотна. Но в самота 
се мисли най-добре, както е писал 
Гогол - освежителната трезвост на 
самотата. В последно време взе да 

ми поомръзва и направих рок група 
“Ozone friendly”, това хоби ми пома-
га много...

Какво предстои оттук нататък? 
Секс, наркотици и рокендрол, какво 
друго...
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