Изкуство и малко доброта
В моята история няма грандиозни и кой знае колко красиви преживявания,
признак на голяма добрина. Напротив – моята добрина е малка светлинка в често
тъмния ни свят.
Не мисля, че има смисъл да ви обрисувам картини за това колко често хората
забравят да са човеци, и за това как един малък жест е способен да промени
нечий живот. Неслучайно ще вмъкна изкуството в тези пасажи, защото аз съм
художничка.
Може би преди да тръгнем на разходка към същината на тази история, ще е
добре да ви споделя малко за себе си, за да бъде пътешествието ни по – лесно.
Занимавам се с изкуство откакто се помня. Празният лист и моливът, а
впоследствие платното и боите, бяха и все още са средствата, които ми помагат
да се разбера, когато никой не ме разбира. Изкуството е най – сакралното нещо
за мен, най – личното и най – интимното, защото чрез него имам силата да
покажа себе си такава, каквато съм и светът – какъвто е през моите очи.
Понякога, когато човек има нещо толкова свещено, не е способен да се раздели с
това него – пази го и го закриля с всички сили.
За себе си, не бих казала, че ситуацията е такава.
Обичам всяко едно платно и хартия, на които съм вдъхнала живот, но не ми е
мъчно да се разделя с тях. Оставила съм и продължавам да оставям частици
изкуство в ръцете на хората, които са привлечени от моите творби.
Може би подаряването на изкуство е вид добрина, но в тази история тя няма да е
акцентът или поне не точно.
Преди две години завърших успешно художествено училище, с профил
живопис. Оттогава до днес – вече студентка, събрах вкъщи голямо количество
картини, които събират прах, също като спомените в главата ми.
Един септемврийски ден, докато нашите почистваха вкъщи, възмутено
възкликнаха:
- Магдалена, толкова много платна имаш, а къщата ни е толкова малка…
Направи нещо с тях, Господи!
В този момент на открита вопъл от тяхна страна, дойде моето просветление,
къде ще отиде изкуството ми този път.. И така започна всичко..
Битката, която започнах да водя, бе и все още е свързана с моята сестричка,
Божие дете, на което е дадено изпитанието да бъде затворник в собственото си
тяло или по медицински казано – има ДЦП.
Двадесет години предизвикателства, загубени и спечелени битки. Мисля, че
стига толкова и е време за по-голяма промяна.
Сестра ми (забравих да кажа, че носи царско име – Мария – Луиза) и моята
майка в продължение на две години, всеки месец пътуваха до Пловдив, за да
оперират краката на сестра ми, като всяка операция предвещаваше неизмерими

болки и трудности, с които и двете се справиха успешно.
Преди няколко месеца, през лятото на 2018 година, кандидатствахме за един
уред, наречен вертикализатор, който й помага да заздрави стоежа си, но сякаш
това не е достатъчно.
Доста се отклоних, знам, но беше нужно.
Моят принос в тази история е следният – взех се с благотворителна изложба за
сестричката си и това беше първата благотворителност, до която имах пряк
досег.
В продължение на два месеца търсих галерия, говорих с хора, за да мога да
изложа картините си, но все не ставаше, все нещо спъваше работата..
Както обичам да казвам – в живота няма нищо случайно и всеки път се
убеждавам, че е така.
Някъде около ноември месец, началото, един стар приятел ме потърси и ме
покани в бара, където работеше.
Казах си: „Добре, нека отида! Може пък да бъде приятно!“
Там срещнах една от най – чистите души в живота си – Хевито.
Мъж на средна възраст, с дълбоки тъмни очи, белези, татуировки и обици.
Сигурно на пръв прочит, по описанието на този човек, ще тръгнете с
предубеждения към него, но недейте..
След един непринуден и в същото време, дълбок разговор, стигнахме до темата
„изкуство“.
Когато му разказах с какво се занимавам, той от нищото ми изстреля:
- Ей! Искаш ли да направиш изложба в моя бар?
- Какво!? – отвърнах аз.
- Да, сериозно те питам! – извика той.
- Боже Господи! Можеш ли да повярваш, че от месеци искам да го направя? –
казах му аз.
Разказах му за идеята и че искам да направя благотворителна изложба, за да
помогна на сестра си, да бъда част от нейното встъпване в света. Той прие!
Ако трябва да съм честна, не възлагах големи надежди на това предложение.
Скоро обаче разбрах, че Хевито е напълно сериозен и се захванахме за работа.
За три дни организирахме всичко – направихме плакат, измислих концепция,
наредих експозицията, обявихме събитието и открих изложба „Разходка из
душата“, която да ви кажа, си беше успешна!
Имаше много хора, които се включиха и купиха картини, които
разпространяваха събитието и вдъхнаха сили на каузата.
Известно време след изложбата, един понеделник отидох в час по английски,
воден от прекрасна учителка.
Тя знаеше за изложбата, поиска да купи картина от мен и ме свърза с
организацията „1 % промяна“, която щяла да ми помогне да развия каузата си.
Не след дълго се срещнахме и в течение на времето обсъждахме как моята мечта
за промяна може да се превърне в реалност.
Сега ми предстои втора изложба, която наскоро обявих в социалните мрежи.
Щастлива и благодарна съм, че много приятели се отзоваха и поискаха да ми

помогнат. Вярвам, че ще бъдем успешни!
Ето, това е добротата – от малък акт, да се разрасне в голям механизъм, който ще
помогне на някой друг да стигне до своето щастие!
Бъдете добри хора, споделяйте това, което правите и помагайте, когато някой
има нужда, защото няма по – ценно от това, да знаеш, че си малка светлинка в на
моменти доста тъмен свят!

