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ебрУ – рисУване вЪрХУ вода
илия крумов динев, надка костадинова динева
Първо оУ „св. св. кирил и методий“, Гоце делчев

EBRu – dRAwInG On wATER
Ilia Krumov dinev, nadka Kostadinova dineva
first Primary School „St. St. Cyril and Methodius“, Gotse delchev

Abstract: the article presents a description of a lesson on innovative pedagogical practice in the classes of 
interests in a group in 4th grade, entitled „Painting on water“. eBru sounds like a mystical word, and actually 
comes from the turkish ebri, which means a cloud - it’s an art of painting on water. it is also called the art of 
marbling - due to the effect of marble-like paint. there is also an interpretation according to which the word, 
translated from Persian, means „water surface“. it has existed since the 9th century.

from the school year 2017/2018 first st. cyril and st. methodius Primary school in gotse delchev is an 
innovative school. therefore, the article offers a model of innovative education which emphasizes the use of 
non-traditional techniques in order to raise the common interest and commitment to the world of art. 

Keywords: esrb, outschool activities, art, full-day education form, interest activities, innovative technology.

как открихме това изкуство?
от 2016 г. до 2018 г. работихме по европейски проект „Next step of social life learning through english“, 

ключова дейност на програма „еразъм +“. основната му цел бе за развитие на уменията по английски 
език чрез участие в социални дейности. една от страните партньори в проекта беше Република турция, 
град Балъкесир. училището, което посетихме се наричаше altieylul ortaokulu. В него ние се запознахме с 
тази уникална техника наречена „ебру“.

„ебру“ – това е особена техника в изобразителното изкуство, при която се създават невероятно кра-
сиви картини. най-ясн ото описание на тази художествена техника е „рисуване върху вода“ и отпечатва-
не на картината върху хартия, плат или предмет. нейната тайна обаче се крие в това, че яркостта и смес-
ването на цветовете, както и формата на рисунката никога не могат да бъдат дублирани отново. Затова и 
е невъзможно едно и също ебру да бъде направено два пъти.

В древността, тези „загадъчни“ рисунки върху вода се правели само с естествени материали, днес съ-
временните технологии са добавили и някои синтетични, но безвредни съставки. материалите, които се 
използват за рисуването върху вода, са изцяло на водна основа. Разковничето на красивата ебру-рисунка 
е „китрето“ – това е сгъстител на базата на растителни смоли, който не позволява потъването на боите във 
водата и задържането им на повърхността. Смесва се с водата в определено съотношение, като е необхо-
димо да се спазят някои несложни изисквания при подготовка на разтвора. мраморните бои се предла-
гат в различни цветове, които могат да се смесват до получаването на нови нюанси. В миналото те са би-
ли приготвяни от стрити минерали и пръст, разредени във вода с добавка на жлъчен секрет от добитък за 
сгъстяване. За накапване на боите във ваничката е необходима четка-ветрило. техниката позволява ши-
рок размах на въображението и всякакви варианти на артистизъм – от абстрактни, изящни цветови ком-
бинации, до цветя, човешки и животински фигури.

как се рисува?
основни материали за ебру са вода, бои, плитък съд, хартия, материали за уплътняване на водата (ки-

тре), специални инструменти, т.нар. биз и гребен, чрез които се придават различни форми на пръснатата 
върху водата боя и четка. Векове наред майсторите на ебру сами си изработвали четките, като дръжката 
им се правела от клон на розов храст, а върха – от конски косми. Същото се отнася и за боите. Синята боя 
например добивали от индиго, червената – от глинеста почва, черната – от въглени, кафявата – от пръс-
тта. днес обаче се използват готови бои.
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по традиция в това изкуство се използват само естествени бои, които не се разтапят във водата. Бо-
ите първо се стриват върху мраморна плоча с помощта на камък, който се нарича „дестисенг“. Стритите 
бои се размесват с вода и когато се получи кремообразна смес, са готови за употреба. Боите трябва да 
са по-плътни, за да не потъват във водата. За целта в тях се прибавя жлъчен секрет от добитък. В днеш-
но време се използват повече химически материали със същите характеристики. С помощта на различ-
ни по големина четки достигналите подходяща плътност бои се пръскат върху също така уплътнената во-
да. След това с инструмента „биз“ или други инструменти, които приличат на гребен, боите във водата се 
придърпват в различни посоки и им се придават различни форми. След това полученият десен се отпе-
чатва върху хартия.

занимания по интереси и ебру:
Занимания по интереси са част от дейностите в Цоуд (целодневна организация на учебния ден). те 

имат за цел да провокират интереса на учениците в области, различни от учебното съдържание. тук уче-
ниците имат право сами да избират типични или нехарактерни за училището задачи,  които да изпълнят 
до определено равнище и за определено време. Съдържанието, задачите и дейностите по интереси се 
обмислят предварително от учителя на групата, но те не се налагат задължително на децата. В процеса на 
работа учителят ги провокира към творчество и те го осъществяват с голямо желание и удовлетворение, 
с богатата си детска фантазия и емоционалност. В хода на работата учителят играе ролята на помощник 
и съветник. акцентира се на актуалните събития през годината, предстоящи празници, участия, значими 
прояви в родното място и други. 

16.11.2019 г. бе датата в която се проведе заниманието по интереси наречено „ебру – рисуване върху 
вода“. Заниманието започна с въвеждаща игра – „гатанки за цветовете“ (Фигура 1).

 

Фигура 1. Моменти от работата с учениците

идеята бе да се мотивират учениците и да разширят познанията си за цветовете и материалите в 
изобразителното изкуство. последва представяне на електронна книга, изработена от г-жа динева, съ-
държаща информация за историята на eбру, техниката eбру, стъпките при „рисуването върху вода“, eбру 
майстори, философията на ебру, представена по интересен начин на учениците от г-н динев (Фигура 2).

 

Фигура 2. Представяне на електронна книга

на учениците бяха показани необходими материали за провеждане на ебру: основни материали за 
ебру са вода, бои, плитък съд, хартия, материали за уплътняване на водата (китре), специални инструмен-
ти, т.нар. биз и гребен, чрез които се придават различни форми на пръснатата върху водата боя и четка.
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тава –някакъв съд, който да има остър ръб (важен е при издърпването на листа хартия)
вода – за да може боите да не се разтворят във водата, е нужно да използваме вещество, което да 

увеличи вискозитета (гъстотата) на водата. традиционно се използва веществото карагенан, но с подръч-
ни материали подобен ефект може да се постигне и с лепило за тапети (като трябва да се гони възмож-
но най-редкия вариант)

бои – по стар обичай се използват маслени бои (с естествени пигменти), но практиката показва, че 
става също така и с акрилни, водни бои, както и с мастило. като че ли най-близо до оригиналните са мра-
моризиращите бои (които в България могат да се намерят в специализираните магазини за художници). 
ако използвате обикновени бои, те трябва да са смесени с някакъв вид сърфактант (да поддържа боите 
на повърхността на течността) – например волска жлъчка (също може да бъде намерена в специализира-
ни магазини за художници).

Хартия – хубаво е хартията да е дебела и да може да попива.
шило – може да бъде заместено с много тънка четка, клечка за зъби, молив, химикал или пипета. из-

ползва се за капване на боите върху водата, а също и за тяхното смесване след това.
Голяма четка (може и пипета) – използва се за фона на изображението (Фигура 3).

 Фигура 3. Основни материали за Ебру

След запознавана с материалите започна демонстрация и стъпките за рисуване:
1. Съд с вода.
2. Започваме да правим фона с голяма четка и отсечено пръскане с нея върху водата. идеята е боите 

за фона да се разтворят една идея повече от останалите, затова се и използва гравитацията.
3. След приключването с фона започва същинската част по рисуването. С шилото или пипета започ-

ваме да пускаме капки боя до самата повърхност на водата или направо ги потопяваме в нея. това 
се прави с цел боята да не се разтвори от силата на падането на капката – колкото по-близо до по-
върхността, толкова по-добре. (Фигура 4).

4. когато приключим с капването на боите, с шилото или с друг тесен предмет започваме да измисля-
ме куп щури форми и фигури (има техники, които използват дори и гребен).

5. Веднъж готови с рисуването идва и частта с отпечатването на нашето великолепно произведение 
върху хартията или тъканта. това става чрез поставяне на хартията върху водата по възможност 
много плавно с цел изгонване на въздуха, който може да остане между нея и боята 

 

 Фигура 4. Стъпки при реализиране на Ебру
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последното нещо е просто да хванем хартията от единия край и чрез приплъзване по ръба на тавата 
да я изтеглим и да се наслаждаваме след това на нашата творба (Фигура 5).

 

Фигура 5. Първото Ебру

След видяното от учениците те бяха силно заинтригувани от демонстрацията на техниката и от исто-
рията на древното изкуство ебру. те с голямо нетърпение и ентусиазъм побързаха да приложат видяното 
и сами да усвоят интересната техника (Фигура 6).

 

Фигура 6. Самостоятелна работа

Всички ученици проявиха голяма продуктивност и с нарастваща увереност направиха по няколко ри-
сунки. почти всички заявиха, че ще продължат да работят вкъщи със своите родители. проведеното зани-
мание бе ползотворно и за учителите, защото те се запознаха с философията на ебру. 

философията на ебру
В някои дни, ако по време на зазоряване или залез слънце погледнете хоризонта, ще забележите чер-

вения, жълтия, тъмносиния, светлосиния цвят в най-възвишените му тонове и как от облаците се оформя 
едно ебру. и няма как някоя вечер да не сте се натъквали на съда с ебру, широк колкото изпълнения с об-
лаци небосвод, в който Луната с изумителна майсторска четка е пръснала тъмносиньото, светлосиньото, 
яркобялото във всичките им нюанси. ето, майсторите на изкуството ебру са успели да уловят и отразят на 
земята тази мигновена небесна красота и след като са утолили жаждата си за дървеснозелено и охрения 
цвят, са увековечили тази картина-шедьовър на хартия. В този ред на мисли сърцето на преклонилия се 
пред господаря си изкуствовед се освобождава и отдалечава от егоизма си и се получава така, сякаш се е 
оформило в съда за ебру. и тогава вече съдът за ебру расте и расте, превръща се в океан, а сетне – и във 
Вселена. В пълна хармония със сърцето на художника на ебру достопочтения али красноречиво е казал: 
„Считаш се за мъничък предмет, а в действителност цялата Вселена е поместена в теб.“

В началото на дейността бе раздаден план – конспект на урока на всички присъстващи учители.

пЛан – конСпект
предмет: Занимания по интереси в Цоуд 4 група при първо основно училище „Св. Св. кирил и мето-

дий“, гр. гоце делчев
тема: открито занятие „ебру – рисуване върху вода“
Цели на занятието: 
Формиране на познания и умения за работа с техниката за рисуване ебру.
изразяване чрез образи ебру на собствени мисли, чувства и отношения.
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Задачи: 
 y усвояване на знания за техниката ебру.
 y Развиване на практически изобразителни умения за работа с ебру.
 y прилагане на придобитите знания в различни области на изобразително изкуство; информацион-

ни технологии; човекът и обществото; математика.
междупредметни връзки: интегриран урок по изобразително изкуство; информационни техноло-

гии; човекът и обществото; математика.
продължителност: 80 минути
дата: 16.11.2018
Ход на урока
организационна част: 
мотивация на учениците за предстоящата дейност. 
гатанки за цветовете.
Легенда за техниката ебру.
основна част:
представяне на техниката, историята, стъпките и философията на ебру – https://www.ourboox.com/

books/art-lesson/
Рисуване върху водна повърхност и прехвърляне на изображението на хартия.
практическа задача.
Заключителна част:
оценка на практическата задача.
изложба.

обобщение
В рамките на два учебни часа занимания по интереси посочената техника беше демонстрирана и ус-

воена от учениците от 4 целодневна група. г-жа динева подготви план и електронна книга, а г-н динев 
влезе в ролята на обучаващ и оказващ индивидуална помощ, даващ насоки. на дейността присъстваха 
директора на училището – г-жа дерменджиева и много учители. учениците бяха силно заинтригувани от 
демонстрацията на техниката и историята на древното изкуство ебру. те с нетърпение и ентусиазъм по-
бързаха да приложат видяното. В процеса на творческата дейност някои от тях сами стигнаха до идеята 
какво да рисуват. присъстващите учители също се включиха в дейността. учениците в края на часа заяви-
ха желание да продължат да рисуват вкъщи. проведеното занимание беше ползотворно и за колегите. 
освен, че научиха нещо ново, те видяха и изпитаха на практика специфичните особености при провеж-
дането на такъв вид обучение. 

в заключение може да се каже, че прилагането на подобна нетрадиционна изобразителна техника е 
иновативна практика за училището ни, благоприятна възможност за усвояване на нови знания и умения, 
повишаване на изобразителната култура и приобщаване към света на изобразителното изкуство. ебру 
изкуството набира все по-голяма популярност в световен мащаб и на много места се провеждат творче-
ски курсове и работилници, където все повече хора могат да се докоснат до нестандартната техника, да 
опознаят една различна култура, да се слеят с цветовете и да дадат воля на въображението и емоциите 
си, рисувайки. надяваме се този творчески педагогически опит да доведе до нови идеи, които „чакат“ да 
бъдат въведени и апробирани в практиката и на други учители да им предстои да достигнат състояние-
то си на иноватор, т.е. на нововъвеждащ. мислим, че тази педагогическа иновация означава педагогиче-
ско нововъведение на технологично или на техническо равнище („техника“ в смисъл на средство, усло-
вие, чрез което се структурира дадена педагогическа технология). очевидно това е свързано с умението 
и компетентността на учителя и като изследовател на собствени иновационни практики да ги основава 
успешно на водещи научно-теоретични постановки и същевременно без затруднение, т.е. майсторски да 
ги аргументира като ефективни.


