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Ателие "Прегърни ме" отвори врати през лятото на 2005 г. През изминалите 12
години стотици деца от различни социални домове и институции са преминали
през неговите творчески работилници. Днес ателието може да се похвали с едно
от тях - Ники, който тази година беше приет сред първите в Националното
училище за изящни изкуства "Илия Петров" в София.

С Ники се запознахме преди седем години.
Беше малко синеоко, русокосо ангелоподобно дете – говореше малко, усмихваше се
често и рисуваше със замах. Всички художници, които направиха различни курсове по
изобразително изкуство, скулптура и илюстрация с децата от „Прегърни ме“, бяха
категорични за безспорния талант на Ники.

Тази година Ники беше приет в Националната художествена гимназия!
Браво, Ники!
Ники и десетки деца като него, които посещават творческите ателиета на "Прегърни
ме", са отговорът на всички скептично настроени хора, които питат:Заслужава ли си?
Благодарим на приятелите, които продължиха да вярват в нас и да ни подкрепят, когато
губехме кураж и надежда.

Благодарим ти, Марта, за силата и добрината!

Благодарим и на на десетките твои приятели, които направи наши благодетели!
Но радостта ми днес е за Ники, любимо, добро и талантливо дете, което имах щастието
да срещна и обикна. Детето, което е в мислите и сърцето ми, щом съмнението започне
да си проправя път.
Детето, което е отговорът на всички въпроси.
Детето, което нямам. Детето, което имам.

"Да нарисуваш Густав Климт" е една от последните картини на Ники
клас Аменун Женева

"Да нарисуваш Лика Янко", художник: Ники
клас Руми Рачкова

"Да нарисуваш Акира Кусака", художник: Ники
клас Руми Рачкова

3 КОМЕНТАР/A
Мери на 08.07.2016 в 08:36
Рисунките са много хубави, все едно са на голям художник! Успех на детето и на хората до него!

Цено Кунев на 20.07.2016 в 01:05
Голям талант, да е жив и здрав и да радва тези, които могат да го оценят...

maika на 21.08.2016 в 18:43
Prosalzih se,blagodaria vi! Naistina krasiv angel i talantliv.Neka Bog da e s nego!!!

