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КОГАТО МОРЕТО И ИСТОРИЯТА СА СТРАСТ … 
* Художникът, който чрез картините си преподава уроци 

по история 
 

   Днес представяме един съвременен 

художник със специфично амплоа – канадецът Питър 

Риндлисбахер, когото можем да наречен "корабостроител 

върху платно". Приключение е да се произнесе дори името 

му, а зад него него се крие човек, чийто живот е 

безкрайно приключение. Той не е маринист-пейзажист, а 

майстор на баталната живопис.   

 
Роден е през 1956 г. в Уиндзор, Онтарио и е син на 

корабостроител. От малък развива страст към всичко, 

свързано с морето, но тя не остава спомен от юношеските 

мечти, нито се изчерпва с жадното поглъщане на романите 

на Жул Верн, Робърт Луис Стивънсън, Рафаел Сабатини и 

Джек Лондон.  
  

Интересът му  към корабите и морската шир остава за цял 

живот и се превръща в занаят. Добре закален в клубовете 

по корабомоделизъм, ветроходството и работата като 

инструктор по управление на яхти. Питър Риндлисбахер 

открива у себе си ръка на художник и започва неуморно 

да рисува кораби. Бързо „специализацията му става още 

по-тясна” и той се заема с  детайлно пресъздаване на 

плавателни съдове и морски битки  от почти тригодишната 

войната от 1812-1814 г. година между Съединените 

американски щати и Британската империя, на чиято страна 

застават местните индиански племена, наречена от някои 

историци „Втора война за независимост на Съединените 

щати”. 
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МОРСКИ БИТКИ ОТ ПРЕДИ ДВА ВЕКА ОЖИВЯВАТ ПРЕД 

ОЧИТЕ НИ 

Един от най-прочутите албуми на 

Риндлисбахер "Морски битки в Големите езера през войната от 1812 г." 
 

Вече повече от 25 години Питър рисува плавателните 

съдове така, че те да станат копия на оригиналите. За 

целта използва исторически документи, изследва карти, 

скици, планове, дневници. Обича да работи в екип с 

историци, Интересът към творбите му и самия него е 

огромен. По тази причина е чест гост на международните 

телевизионни исторически канали и географските рубрики. 

Повечето от неговите над 270 творби са рисувани по 

поръчка – от исторически общности или пък за корици и 

илюстрации на книги. 115 от тях са посветени на 

пресъздаване на битки и кораби от войната през 1812-

1814 г.  

  

Питър пред 

"Премерване на 

силите насред 

езерото на 28 

септември 1813 г."  

Как да не сияе 

пред подобен 

шедьовър?! 
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ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ  НЕ СТОЙТЕ ТВЪРДЕ БЛИЗО ДО КАРТИНИТЕ НА ХУДОЖНИКА 

ОТ 19-ТИ ВЕК. РИСКУВАТЕ ДА СЕ НАМОКРИТЕ! 

Той е уникален майстор на детайла, педантично верен на 

историята – на нейните събития и артефакти. "Ако бях 

нарисувал нещо неправилно, веднага щях да науча това!", 

казва не без гордост  той. И допълва "По един или друг 

начин аз рисувам за експерти..." Така е... Не пропуска 

нищо: такелаж, мачти, платна, мостик, палуби, вахти... 

Почти се виждат и гвоздеите. 

 
 
 

 

     
Последни щрихи преди откриването на  изложба  върху мащабно платно   

 
Много музеи в Канада и Съединените щати са закупили 

негови картини, а много сайтове – техните изображения. 

Заради любовта си към морето Питър се е отказал от 

кариерата си на психолог. Въпреки докторската си титла 

и двата авторитетни университети – Уиндзорския и 

Кралския университет „Кингстоун”, художникът спокойно 

носи на плещите си славата си живее щастливо в 

Амхърстбърг, Онтарио със съпругата си двете си деца и 

чрез картините си преподава уроци по история. 
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ПЛАТНАТА НА  РИНДЛИСБАХЕР   -  ВЪЛНУВАЩ  ИСТОРИЧЕСКИ  

ФИЛМ       

 
Преди битката  от 1813 г. в езерото Ери 

 
И момент от същата битка 

 10 септември  1813 г. Повратен момен. Шест  британски кораба се изправят 

српещу девет американски. Британските оръдия превръщат на парчета 

американския флагмански кораб „Лорънс”. Тогава командването поема  капитан 

Оливър Хазард Пери и половин час по-късно обръща поражението в победа.  

  
Питър с увлечение раказва историята на битката                                                                 

 

Прочутата картина, изобразяваща 

кораба "Генерал Хънтър", пленен от 

адмирал Пери -  любимият кораб на 

художника. 

Случайно, през 2001 г., претърпелият 

корабокрушеие през 1816 г. 

плавателният съд е открит. Според 

археолозите това е изключителна 

находка с "исторически отломки" от 

Британската и Американската армия, и  

от полка в Ню Фаундленд. 

 

 

 

https://www.skipjackmarinegallery.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SNWMG&Product_Code=PR005&Category_Code=PR
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Част от уникалната историческа галерия на художника 
 

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Питър Риндлисбахер е уверен, че ръката му възпроизвежда точно 

плавателните съдове и фрагментите от битките. Искрено се надява се, че е 

успял да  пресъздаде приблизително точно нюансите и темперамента на 

морето. Е, както се вижда, „неговото” ретро-море е безупречно. И помни 

всичко... 

 
 

https://www.skipjackmarinegallery.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SNWMG&Product_Code=PR013&Category_Code=PR
https://www.skipjackmarinegallery.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SNWMG&Product_Code=PR011&Category_Code=PR
https://www.skipjackmarinegallery.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SNWMG&Product_Code=PR001&Category_Code=PR
https://www.skipjackmarinegallery.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SNWMG&Product_Code=PR003&Category_Code=PR
https://www.skipjackmarinegallery.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SNWMG&Product_Code=PR005&Category_Code=PR
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Творби, увековечаващи плавателни съдове извън „Епохата 

на Питър” 

  
Британският кораб „Ниоба” от Първата световна война. 
 

Два речни кораба от миналия век 

 

 

"Ташму" - един от 

любимите кораби за разходка  

по река Детройт с 

капацитет от  4 000 

пътници, ударил се в 

подводна скала  през 1936 г., 

близо до Амхърстбърг. 

Всички на борда са спасени 

преди "Ташму" да потъне. 
 

 

 

 

 

Речният параход-ветеран 

“Колумбия”, построен през 

1898 г., многократно 

поправян с любов и  доскоро 

все  още „на вода”  

Неотдвана,  „се е оттегля  в 

законна пенсия” и вече е 

ценен музеен експонат. 
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Самият художник притежава кораб и 

често участва с него във възстановки 

на исторически събития. Плавателният 

съд макар и от "очукана стомана" е с 

ретродизайн и за автентичност е 

боядисан така, че да изглежда 

направен от дърво. По времена 

подобни събития Питър носи костюм на 

британски офицер от 1812 година. Не 

се отказва и от  друго свое хоби – да участва  с 

яхтата си в регати и често е сред победителите. 
 

 
Картина на Риндисбахер, изобразяваща късче от съвременността  

– популярна и обичана регата по езерото Онтарио 

 

     Canadian Society of Marine Artists  

         Mr. Peter Rindlisbacher  
            Nautical  Artist 
       205 Main Street 

       Picton, Ontario K0K2T0 

       Canada  
Това е професионалната визитна картичка на художника. Чрез нея го 

намират работодатели и почитатели. Често се появява и във 

Фейсбук. Приема охотно и нови приятели. 

 

       Силвия Николай-КОЛЕВА 


