
 

Десислава Петкова, 11а, клуб "Журналист" 
 

 

Денят бе студен и мрачен, но 

въпреки това атмосферата в 

градската художествена галерия 

„Асен и Илия Пейкови” бе изпълнена 

с топли чувства и светнали лица. Бе 

3-ти октомври, денят, в който се 

проведе първата самостоятелна 

изложба на една талантлива млада 

дама. Мартина Тотевска е ученичка в 

11-ти Б клас в Средно училище 

„Васил Левски”. Картините за 

изложбата са рисувани около две 

години.  

Младата художничка откри 

събитието с благодарности към 

всички хора, дошли да я подкрепят. 

Залата бе пълна. Очите на всички 

светеха, взирайки се в платната, от 

които искряха цветове и чувства. 

След края на събитието Мартина с радост се съгласи да отговори на няколко въпроса: 
 

Какво те накара да започнеш да рисуваш? 

М: От малка обичам да рисувам, а винаги съм искала да правя нещо, което ми харесва. Чрез 

рисуването аз изразявам моите чувства, мисли, емоции и това е може би причината, за да 

започна с рисуването - да изразя себе си. 
 

Имаш ли любима картина? Коя? 

М: Аз имам няколко любими картини, но една доста се отличава от другите, а именно 

картината с китарата, която се казва "Fake Love". Вдъхновенията ми за тази картина 

бяха няколко мои любими песни.  
 

В коя картина намираш себе си? 

М: Картината, която ме описва най-добре, е "Ден и Нощ", защото аз съм човек, който е 

реалист и за мен всичко в живота  има положителна (светла) част или отрицателна 

(тъмна) част. 
 

Каква беше първата ти мисъл, като видя всичките тези хора, дошли да те подкрепят? 

М: Преди изложбата притесненията ми бяха много големи, всякакви мисли ми минаваха 

през главата, даже до последно бях супер притеснена, но благодарение на моето семейство 

и приятели, се успокоих. В деня на изложбата, когато хората започнаха да идват, се 

радвах изключително много, защото знаех, че те идват, за да видят творбите ми. Когато 

цялата зала беше пълна с познати и непознати хора за мен, притеснението изчезна, бях 

спокойна и най-важното - бях щастлива от факта, че съм успяла!  
 

Какви са плановете ти за бъдещето? 

М: Плановете ми за бъдещето са в друга посока, различна от тази на рисуването. Искам 

да следвам биология и да стана учител, но никога няма да спра да рисувам, защото любовта 

ми към рисуването е огромна. Рисуването винаги е било и винаги ще бъде част от мен!  


