
РУМЕН 
АНГЕЛОВ

“…Всяка картина е миг от моя живот…”

КАРТИНИ ОТ КОНЦИ



Румен Ангелов - банкер, художник, поет , 

баща,приятел... 

Най-добрият метеоролог сред художниците и най-

добрия художник сред банкерите...

той обича да е на седмото небе, но и да е стъпил

здраво на земята. 

Харесва перестите облаци и сутрешната прегръдка с 

усмивка...

Цялото това преливане на житейски багри Румен

Ангелов претворява в своите картини рисувани с конци и 

лепило.

На въпроса коя е връзката, кой е мостът между 

икономиката и картините, Румен отговаря лаконично 

"Човекът !!! И любовта към човека!"



Румен Ангелов, който от  години се труди 

в системата на банките, прави в свободното си 

време картини с конци и лепило. 

Икономистът по образование, завършил

счетоводство и контрол, добавя, че картините си е 

раздал на приятели и познати. Нямам нито една

вкъщи, всичко е по хората, казва с усмивка Румен

Ангелов. Рисуването обаче не изчерпва

многоликия му талант, който се допълва и от 

писането. Може би и затова на всяка негова

картина ще прочетете послание за някого.

Картината, която рисувам, е свързана с човека, 

за когото я правя, с мислите за него, разказва

авторът. Но една съм създал в чест на юбилея си и 

тя ще бъде моята картина, бърза да допълни

банковият служител, който дълги години се 

занимава предимно с бизнес, ипотечно

кредитиране и управление на банкови клонове и 

разработване.



За една от изложбите
направих за първи път 13 нови картини в 

лилав цвят. Идеята много се хареса на 

приятели и близки и заедно с нея

издадох и моята първа стихосбирка с 22 

стихотворения, която се казва "СМС 

поезия", обяснява авторът. 

Сядам и пиша по повод събитие. На 

откриването всеки гост ще получи по 

рисунка със стихотворение - на гърба й, 

написано от мен с автограф, издава

развълнувано юбилярят дни преди

откриването на експозицията.



Как започнахте да 
правите картини от конци? 
Използвате ли и други
художествени средства?

Поводът беше един ремонт като

новодомец. В новия дом намерих

оставено лепило и конци от гоблен

щампа, гръцки. И тогава реших

захвърленото лепило - С200, и конците

да изпробвам на картон - това стана 

преди 20 години, получи се добре и 

много се харесва. Иначе съм

използвал и водни, и маслени бои.

Предишният ми период беше

рисуване на дърво. Сега ще покажа

няколко работи на дърво. Мога да 

направя рисунка и от скъсана гуменка. 

Мои картини има и в чужбина, но 

нямам нито една вкъщи, както се 

казва, обущарят бос, шивачът гол и 

художникът без свои картини. 



Намирате ли допирни точки в 
двете сфери, с които се 
занимавате - банковата и 
изкуството?

Едното е за хората и работата в банката е 

свързана с тях. И в двете сфери има

непрекъснат контакт с клиенти, приятели, 

близки... Намирам невероятен релакс в 

рисуването. Представете си колко е суха 

материята банкиране, кредитиране...

Изкуството ме разтоварва, особено нощем, 

когато човек остава сам със себе си. Това е 

вътрешно зареждане за мен, за да мога да 

работя всеотдайно в банковата сфера.

Работата е отговорна, напрегната и изкуството

страшно много ме допълва. Не мога да си 

представя, ако го няма... Иначе съм

емоционален, весел, усмихнат човек.



Кой ви запали по 
рисуването? Семейна
черта ли е?

Роден съм в семейство на 

военен летец, на военнослужещ

в авиобаза Каменец, Плевенско. 

Не тръгнах по пътя на баща ми, 

но въпреки това съм работил 15 

години със системата на 

отбраната, не като военен, а 

като финансист и военен

служител. 

Имам двама сина, внук и снаха. 

Тя и големият ми наследник са

художници. Той е завършил

дърворезба, а тя е модна 

дизайнерка. Изкуството много е 

застъпено в нашето семейство.



Рисувам я нея...
жената любяща, тъй-мъдра...
Оставаща в мен и звездата, реката, 
морето, земята...
Докоснах я с пръсти корави...
Докосвам чрез нея аз рая...



Виждали ли сте неговите картини от конци?

Невероятни са, един цял нов приказно красив свят, 

безкрайно топъл и човешки!


