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ABSTRACT: Foundations, linkers and pigments are the alphabet in the complex and 
diverse language of painting. Not knowing the materials and technology often leads 
to processes of darkening, graying, opacity or blackening of the painting layer. All the 
materials that painters use are subject to modification from the moment of their use. 
Part of these processes develop regardless of the painter’s skills but by studying the theo-
ry thoroughly he may be able to predict them. All too often the reasons for graying are 
problems with the primer, applying painting layer on a wet bottom layer, excessive use 
of turpentine oil etc. Opacity is even graying of all tones of the painting. If this occurs 
at certain places only, then this is a defect. Blackening of the painting layer is mainly 
due to formation of copper salts as a result of improper mixing of paints as well as quick 
drying of the oil.
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Основите, свързвателите и пигментите са само азбуката в сложния и 
многообразен език на живописното изкуство. Затова от особено важно зна-
чение в обучението е студентите да се запознаят с тях, както и с техниките и 
технологията за изпълнението и реализацията на пластичната идея. Между 
всички тези компоненти има органична връзка. Непознаването на матери-
алите и технологията често води до процеси на потъмняване и посивяване 
на живописния слой, както и до напукването му. Тъй като това са химически 
процеси, често неправилното смесване на топли и студени цветове води до 
тяхното взаимно унищожаване, като се получават „закаляни“ или „мъртви“ 
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тонове. Напукванията на маслените картини се дължи на полагане на бър-
зосъхнещи бои, каквито са кобалтовата синя или умбрата, върху недобре из-
съхнали слоеве. Затова при обучението на студентите трябва освен добре да 
се запознаят с теорията, да могат и практически да се справят с технологич-
ните проблеми при живописване, както на етюд, така и на пейзаж, натюрморт 
или композиции. За съжаление в много художествени акадимии и педагоги-
чески факултети с катедри по изобразително изкуство на този проблем не се 
отдава необходимото значение, което впоследствие води до доста негатив-
ни резултати и трудности при реализацията на живописните творби. Също 
тако научните и теоретичните разработки в тази посока не са достатъчни. На 
ученика и студента трябва да бъдат предадени съответни познания, с които 
той да може свободно да борави, не само изпълнявайки етюдните задачи, а 
и по-късно реализирайки се като художник. Много често завършилите оста-
ват в омагьосания кръг на етюда, тъкмо поради непознаването практически 
на технологичните принципи за пластичното изграждане на живописната 
картина.

В последните години все повече живописци се пренасочиха от живо-
писването с маслени бои към акрила. Чисто технологично акрилните бои 
предполагат по-бързо реализиране на пластичната идея, а ефектът е близък 
до маслената живопис. Непознаването на техниката и технологията и при ак-
рилните бои води до нежелани резултати. Не бива да се живописва с акрил 
върху силно маслено грундирано платно, или върху основа, живописвана с 
маслени бои. Това неминуемо ще доведе до опадването на част или на целия 
акрилен живописен слой след изсъхването му.

Всичко казано до тук в пълна степен важи и за останалите живопис-
ни техники: акварелната, темперната, пастелната и различните видове стенна 
живопис. Все повече галеристи, колекционери и любители на изобразител-
ното изкуство се интересуват от добре изпълнените в технологично отноше-
ние произведения, както и от качеството на вложените материали като бои, 
платна, подрамки и различни други видове основи. Може да се каже, че бъл-
гарският художник най-добре се справя с акварела и пастела, разбира се с 
известна уговорка. На българския пазар вече се предлагат изключително ка-
чествени хартии, както и различни качествени марки акварел и пастели.

За да не се променят съществено тоновете на картините, изпълнени с 
маслена техника или акрил, художниците трябва по време на своето обучение 
да са усвоили редица умения. Всички материали, с които си служи художни-
кът подлежат на видоизменение още от мига на тяхното използване. Това се 
дължи на редица прости или по-сложни физически, физико-химически или 
пък чисто химически процеси.

Разбира се, че една част от тези процеси се развиват независимо от 
уменията на твореца, но изучавайки теорията обстойно, той би могъл да ги 
предвиди, като с това се създава възможност за тяхното забавяне или почти 
пълно отстраняване. Част от тези процеси са проучени и са известни още на 
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старите майстори, а друга част сега се изучават благодарение на съвременни-
те технологии. Най-същественният проблем, който съществува още от съз-
даването на първите живописни произведения, е промяната на тоновете. Той 
най – често се изразява в посивяване, матиране или почерняване. Причините 
могат да бъдат различни, но най-често това се дължи на следното: 

– проблеми с грунда-той е много постен и неизолиран; 
– полагане на следващ слой живопис върху недобре изсъхнал долен 

слой; 
– прекалена употреба на терпентиново, ленено, орехово или друго 

много блажно масло; 
– прекомерно разреждане на бои, които съдържат голямо количество 

масло, а това са: сиена, земна зелена, черните и умбрите; 
– податливи на сивеене са ултрамаринът и белите; 
– колкото по-дълго се изчаква изсъхването на живописните пластове, 

толкова по-рядко се случва посивяването на живописния слой; 
Това не важи в пълна степен за акрилните бои, тъй като при тях раз-

творител е водата, а не маслото и посивяването е до голяма степен вследствие 
на изпаряването на водата или чисто химическите реакции между отделните 
окиси.

Най-често посивелите зони в маслените картини се третират с краен 
фирниз, който съдържа избелено ленено масло, терпентиново масло и дама-
рена смола. Трябва да се изчака пълното изсъхване на живописния слой и то-
гава да се нанася крайният фирниз. Слоя, който се нанася с крайния фирниз, 
в никакъв случай не трябва да бъде плътен. Ако се нанася с четка, не бива 
силно да се втрива, затова най-добре е да се нанася с пулверизатор.

Освен неприятните посивявания съществува и така наречената „мато-
вост“. Тя е равномерно посивяване на всички тонове на живописната картина 
и много често съзнателно се използва от художниците. По този начин се по-
стига приятен, въздушен и пастелен характер на маслената живопис. Мато-
востта на картините в този случай се дължи на отразяването само на част от 
лъчите от повърхността на боите. Много често, за да се постигне матовост, 
се използва избелен пчелен восък. Той се поставя или като съставна част от 
маслените бои/няколко процента/ или като съставна част на разредителите. 
И в двата случая восъкът трябва да се разтвори на водна баня в терпентиново 
масло.

Матово се постига и чрез темперни бои, които се добавят към масле-
ните. Това става задължително с яйчена или яйчено-восъчна емулсия. Смес-
ването на маслената с темперна боя крие известен риск от напукване, за това 
слоя, който се нанася върху платното, трябва да бъде възможно най-тънък.

Възможно е постигането на матовост и чрез крайно нанасяне на тер-
пентиново масло. Този процес също има технологични недостатъци. Терпен-
тиновото масло освен че разрежда маслените бои, то ги и разтваря. Освен 
това, като всяко етерично масло, е силно летливо и по този начин подсилва 
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процеса на окисляване и не оставя почти нищо, което да свързва разредените 
от него частици на боите и маслата.

Друг особено неприятен технологичен процес е почерняването на ма-
слените бои. Причините за това са следните: 

– на първо място това са медните соли, които са се образували в със-
тава на картината поради химическата реакция при смесването на 
веронезе, зелена или меднозелена, медносиня с оловна цинкова, или 
титанова бяла, с кадмиеви, неаполитански жълти, ултрамарини, ко-
балт или хромоксиднозелени.

– при изсъхване на маслото, частиците на пигмента се доближават и 
се получава „чернеене“ при сиената, умбрите и естествената зелена 
земя.

– под въздействието на светлината „чернеят“ цинобрените червени. Те 
и по-бързо се втвърдяват в тубите при по-продължително съхране-
ние на боите.

При акрилните бои за сега не се наблюдава толкова видимо „чернеене“, 
поради самата им технология на производство и необратимостта при проце-
са на съхнене.

Компонентите, от които се състои картината, са основа, грунд, бои, 
свързватели и разредители. Всички те имат съответни физически и химиче-
ски свойства, съставени са от различни вещества, имат различна структура и 
състав. Учениците и студентите през времето на обучение трябва да изградят 
умения, чрез които да могат възможно най-добре да реализират поставените 
учебни задачи, което пък е предпоставка за бъдещата им реализация, като 
педагози по изобразително изкуство или художници. Технологията на изоб-
разителното изкуство е наука, която е съществена част от обучението.

Познанието по техника и технология през различните нива от разви-
тието на изобразителното изкуство е минало през много етапи. докато през 
времето на Ренесанса младите художници са чиракували дълго време в ате-
лиетата на утвърдените майстори, то в по-късни години Художествените учи-
лища и Академиите стават място, където се обучават младите художници. С 
развитие на съвременните технологии, възможността за придобиване на тех-
нологични познания изключително много се разшири. Сега, когато се говори 
за технология и живописни техники, се подразбират знанията и възможност-
ите в изобразителното изкуство в най-широкия смисъл на думата като орга-
нично свързване на теорията с практиката.

Освен правилното използване на съвременните материали като техни-
ка и технология, необходимо е и създаването на оптимални условия за съхра-
няване на художествените произведения.

В крайна сметка животът на една живописна картина е съвкупност от 
различни компоненти. Сцеплението, което създават свързвателите и разре-
дителите между грунда и различните пластове от боя и крайнети фернизи, 
определят трайността на художественото произведение като материален про-
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дукт. Всички технологични пропуски по време на творческия процес водят до 
дефекти, които дори умели и сръчни реставратори трудно биха поправили. 
Всеки професионален художник, независимо от времето и школата към кои-
то принадлежи, чувства естествена нужда да гарантира трайността на произ-
веденията си. 
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