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На 24 октомври в залата на АМТИИ 
ректорът на Академията проф. Милчо 
Василев връчи на тържествена церемо-
ния званието „Почетен доктор” на Кра-
симира Стоянова. Проф. Роксана Богда-
нова накратко представи творческата 
биография и впечатляващата артис-
тична кариера на световноизвестната 
певица. Силно развълнувана, Красимира 
Стоянова благодари на своите препо-
даватели и на академията, а след това 
възпитаници на АМТИИ изнесоха кра-
тък концерт.

Завършила Академията през 1988 г. 
(тогава Висш музикално-педагогиче-
ски институт), Красимира Стоянова  
започва работа в Пловдивската фил-
хармония, много скоро тя прави своя 
дебют като оперна певица, който по-
ставя началото на забележителната 
й кариера. Днес Красимира Стоянова 
пее на най-известните оперни и кон-
цертни сцени със световно признати 
партньори и диригенти. Тя е удостоена 
с почетната титла „Камерзенгерин” 
на Виенската опера в знак на признание 
към заслугите й за австрийската музи-
кална култура.

КРАСИМИРА СТОЯНОВА
Доктор хонорис кауза на АМТИИ за 2015 година.
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Искам да благодаря на цялото академично ръковод-
ство на Академията за музикално, танцово и изобрази-
телно изкуство в лицето на нейния ректор проф. Василев. 
Трябва да ви кажа, че никак не ми е лесно, особено мно-
го се вълнувам и винаги, когато съм наблюдавала такива 
сцени, подобни тържества, никога не съм допускала, че 
вълнението може да бъде толкова голямо. 

Аз съм изключително 
свързана с този град и с 
тази академия, с въздуха, 
който се усеща, като влезе 
в нея човек. Смятам, че съм 
имала много, много хубаво, 
много силно студентство 
в пълния смисъл на дума-
та – в най-положителния 
смисъл на думата – много 
шеметно, с много вдъхно-
вение. Ние всички от нашия 
курс бяхме хора, които си 
пожелавахме нещо да ста-
не от нас. Пожелавахме си 
светло бъдеще, както е ка-
зано поетично. Много рабо-
тихме над себе си и някак си 
много горяхме. Точно в тази 
академия аз за първи път 
се осмелих да пея. Точно в 
тази академия аз можех да 
имам моите уроци по пеене 
при моята прекрасна и за 
съжаление покойна учител-
ка Елена Балджиева, която 
беше за мене като ангел. Тя 
ми даде изключително мно-
го като човек. Получила съм 
изключително много от моя 
прекрасен, великолепен 
пре по да ва тел по цигулка 
про фесор Александър Спи-
ров. Той беше човек, който 
усещаше моите амбиции и 
като цигулар, и като певец 
и ме е подкрепял по всякакъв начин, за което съм му 
изключително благодарна, защото се е съобразявал с 
моите, как да го кажа, капризи. Защото аз не бях от най-
ученолюбивите студенти – в такъв смисъл, че аз не бях 
силна по хармония, по оркестрация, само защото не ся-
дах да го правя, да уча, тъй като имах амбициите да сви-
ря, да пея и да дирижирам. Благодаря на моите учители 
по дирижиране Кирил Чапликов, Кольо Липов. Изобщо 
ще ми бъде трудно да изброя всички имена на всички 
мои прекрасни преподаватели, които толкова обичам, 

които са дали всичко от себе си. И трябва да ви кажа – не 
знам как е в момента, през тези години, през които ние с 
моя съпруг сме извън България, малко би убягва атмос-
ферата в едно висше учебно заведение, но това, което 
аз съм преживяла, е изкючително прекрасно и особено 
ценя нашата голяма връзка, която сме имали с препода-
вателите, които са били не само много щедри към нас, 

но и много приятно 
строги. Тази строгост, 
която е наложителна 
при един родител и 
при един преподава-
тел, и за която стро-
гост може би младите 
хора губят ориентир 
– имаме нужда от 
тази строгост, трябва 
да бъдем строги, ко-
гато възпитаваме. 

Благодаря за това, 
че съм имала щастие-
то да бъда тук, в тази 
академия, в този град 
по това време, в което 
съм учила. Благодаря 
на всички вас, които в 
съботния ден дойдо-
хте тук, за да уважите 
моята скромна персо-
на, за да дадете своя-
та радост към моята 
радост, за да мога и 
аз да се почувствам 
действително много 
щастлива. Пожелавам 
на всички българи не 
само здраве – ние, 
българите винаги си 
пожелаваме здра-
ве.Но отварям една 
скоба – когато с мои 
колеги си говорим 
– дано да сме живи 

и здрави, защото само Господ знае какво ше бъде, ние 
предполагаме, Господ разполага, и казвам – да дава Гос-
под да сме живи и здрави, но да дава Господ да има мир 
– да има мир у нас, да има мир в Европа и по света. Без 
мир светът няма бъдеще, а сега сме в  трудна ситуация. 
Ние всички трябва да сме много обединени, много един-
ни и да знаем, че за да има мир, трябва да има дух. А дух 
може да има само с образованието – с образованието и с 
вярата в Бога. Просто трябва много да се държи на духа.

Благодаря ви. 

„Вълнението ми е изключително голямо”
Слово на Красимира Стоянова след получаването на званието „Почетен доктор” на АМТИИ
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Снимки: Таня Върбева  (още снимки от събитието на стр. 12)

- Вие сте получавала много престижни награди. Какво оз-
начава за Вас тази награда?

- За мен тази почетна титла е знак за едно огромно ува-
жение, за едно огромно признание и трябва да Ви кажа, 
че аз дори все още не мога да формулирам моите чувства.  
Не мога да кажа точно какво изпитвам, но като цяло мога 
да кажа, че вълнението ми е огромно и някак срещата ми 
с всички мои бивши колеги, състуденти, приятели, с всич-
ки хора, които днес присъстваха на това събитие, което за 
мен специално е толкова значимо – всичко това ми дава 
едно много разтърсващо чувство. И едновременно с това 
чувство за уют и за нещо, което някога съм изживяла, но не 
мога да си го спомня. Някак си само го усещам в съзнанието 
си. Просто все едно се връщам у дома си и съм посрещната 
по най-топлия начин. Много е хубаво.

- Всъщност това е завръщане във Вашата академия. Как 
я виждате от днешна гледна точка, какво ново откривате 
в нея?

- Все още нищо конкретно не мога  да кажа. Но като из-
гледах този концерт с тия прекрасни млади изпълнители, 
тези студенти, които действително горят – то се вижда с 
каква радост бяха на сцената, аз смятам, че Академията е в 
една чудесна форма, ако мога да се изразя по този начин. 
Разбира се, целият този резултат не е само заради талантли-
вите деца, но и заради голямата работа на преподавателите. 
Защото зад един такъв концерт стои тихият и задълбочен 
преподавателски труд. Това е всъщност за мене основното и 
много важно – преподавателите са съвременните апостоли 
в България.

- На Вас лично какво Ви даде Академията, каква основа Ви 
даде като музикант?

- Аз съм получила в тази Академия едно изключително 
многоспектърно образование, което смятам, че младите 
хора днес не получават. Те получават много по-малък про-
цент способности вследствие на образованието. Аз казах 
на церемонията, че съм положила 68 изпита в Академията, 
което самó по себе си може да означава нещо прекалено 
– нямам представа, такава беше системата. Но всички тези 
дисциплини, които изучавахме, бяха интересни и дори да 
не са дисциплини, които ние да намираме като приложение 

днес, те по някакъв особен начин са развили някаква част 
от нашето съзнание, от нашата личност. Защото едно нещо 
не се дава, за да можеш непременно реално да го прило-
жиш, но и да провокира някакво развитие. Да провокира 
най-малкото начин на мислене, обща култура. И смятам, че 
тази Академия ми е дала много. Аз съм безкрайно щастлива 
и благодарна за моето образование тук.

- След по-малко от месец (разговорът е проведен на 24 ок-
томври, бел. авт.) Академията ще отбележи 100-годишни-
ната от рождението на своя създател проф. Асен Диаманди-
ев. Имате ли лични спомени от него?

- О, да. Аз като учих, той все още преподаваше солфеж. 
Той като един тийнейджър ходеше с джинси, с кожено яке 
и беше един неостаряващ младеж. С неговите методики за 
развиване на музикалния слух, на музикалните сръчности у 
един млад изпълнител музикант той е просто един корифей 
в неговата област. Той е голямо име.

- Във връзка с това е и следващият ми въпрос – бихте ли 
се върнала тук отново, но вече като преподавател, за да на-
правите майсторски клас по пеене?

- С най-голяма радост. Аз преподавам с огромно удо-
волствие и с моя съпруг от доста време планираме майстор-
ски класове и трябва да намерим нужното време за това. Но 
действително Ви казвам – с най-голямо удоволствие, защо-
то смятам, че първо има защо като чисто родолюбива цел, 
но същи и има защо, тъй като децата са талантливи.

- Накрая какво бихте пожелала и какво бихте посъветвала 
младите музиканти, на които тепърва предстои професио-
нален път в изкуството?

- Да не униват, никак няма да им е лесно. Смятам, че днес 
за младите хора изобщо е много трудно, не само за музи-
кантите. Те трябва да се борят с вятърни мелници, трябва 
да се борят с ужасно много изкушения, които изкушения за 
съжаление така дълбоко попиват в гените на човечеството, 
не само на българите, че е много трудно да бъдат отделени 
– те са като татуировка. 

Обаче аз съм безкрайно голям оптимист, особено след 
моя снощен концерт в зала “България” (На 23 октомври 
Красимира Стоянова участва в концертно изпълнение на 
операта “Отело” от Верди заедно с Симфоничния оркестър 
и Смесения хор на БНР под диригентството на Георги Дими-
тров. Бел. авт.). Ще Ви кажа защо. След концерта при мен се 
изсипаха толкова много млади хора, които дойдоха и ми ка-
заха такива прекрасни неща, с такива прекрасни очи – очи 
със сълзички или с вдъхновение, говориха такива неща за 
България, за духа, за културата, че си казвам – Боже мили, 
ами от какво да се страхува човек, като има такова бъдеще 
пред себе си? 

- Дай, Боже, да има повече такива млади хора.
- Аз съм сигурна, че ще има.
- Благодаря Ви за този разговор.
- Аз също благодаря.

Съвместна публикация на “Музикални хоризонти” и “Артспектър”

“Безкрайно съм благодарна за моето образо-
вание в Академията”кРАСимиРА СтояноВА:

Със световноизвестната певица по случай удостояването й със званието “Почетен доктор” на АМТИИ
разговаря Юлиан Куюмджиев
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АкАдемичен СмеСен кАмеРен хоР

“Gaudeamus”
В УнгАРия

От 3 до 5 юли за пръв път от 
четири години насам отново се 
проведе международният хоров 
фестивал „Vivace” в град Веспрем, 
Унгария. Фестивалът е създаден 
през 2000 година и се организира 
ежегодно до 2011 г. В него участват 
състави от цял свят, обединени от 
своята любов към хоровото изку-
ство. Дом фестивала “Vivace” тази 
година беше новопостроената кон-
цертна зала на града „Hangvilla” – 
зала с прекрасна акустика, с която 
Веспрем с право се гордее.

В тазгодишното издание на 
събитието участваха хорове от 
Унгария, Украйна и Естония, a 
България беше представена от 
Академичния смесен камерен хор 
“Gaudeamus” с ръководител доц. 
д-р Весела Гелева. През трите фе-
стивални дни хористите имаха 
възможност да концертират не 
само в Hangvilla, но също и на от-
крити сцени и в някои от храмове-
те в града. 

“Gaudeamus” представи разноо-
бразна програма, включваща про-
изведения от различни епохи и 
стилове. Акцентът в галаконцерта 
бяха произведения от съвременни 
български и чуждестранни авто-
ри, сред които Ерик Уитакър, Карл 
Дженкинс, Георги Попов и проф. 
д-р Пламен Арабов. Съставът из-
несе и самостоятелен концерт в 
Евангелската църква на Веспрем, 
където представи образци от пра-
вославната музика на България и 
Русия. 

Всички участници имаха въз-
можността да пеят заедно на ези-
ците на четирите държави, пред-
ставени на фестивала. Струва си 
да се отбележи забележителния 
успех, който пожъна фолклорната 
обработка “Ой, шопе” на Стефан 
Мутафчиев. Песента беше избрана 
за бис на финала на галаконцерта. 

“Vivace” беше незабравимо пре-
живяване както за публиката, така 
и за участниците. А за „Gaudeamus” 
фестивалът беше също така и пре-
красен край на един вълнуващ се-
зон!

Цвета Панчева
специалност “Музикознание”
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На 8 октомври музикална Виена отно-
во oтбеляза в своя културен календар 
името на България с гостуването на пи-
аниста Ромео Смилков в Haus der Musik 
„Hofmanstаhl”. Публиката бе толкова 
впечатлена от неговото изпълнение, че 
в края на концерта нямаше желание да 
напусне залата, дори след подканващо-
медитативния бис на „Сватата” от Д. Не-
нов. Интересно съставената от Смилков 
програма водеше слушателя през две 
съвършено различни музикални сфери. 
От една страна, това бяха 3 вариационни 
цикъла, а от друга - три произведения от 
български композитори. Ще представя 
програмата така, както прозвуча на са-
мия концерт: В. А. Моцарт –  6 вариации 
КV 389 „Salve tu, Domine" във F Dur (1783) 
върху тема на Паизиело, Н. Стойков – 
„Tambura sakrale" ор. 84, № 5 (2012), В. А. 
Моцарт - 10 вариации КV 455 в G Dur вър-
ху темата „Unser dummer Pöbel meint" на 
К. В. Глук (1784), Вл. Панчев – Токата (1979) 
и „Лунни песни" (2012) по стихове на  
японски дзен поети  за глас и подготвено 
пиано, В. А. Моцарт –12 вариации KV 500 
в B Dur (1786) и накрая – Токата (1939) от 
Д. Ненов. 

За първи път виенската публика се  
срещна със Ромео Смилков през 2009 г. 
на концертите, посветени на австрийс-
кта и източноевропейската съвремен-
на музика „Tage der österreichischen und 
osteuropäischen Musik", провеждани ре-
гулярно от 1998 г. във Виена. Тогава из-
пълнението му на виртуозния клавирен 
цикъл на младия австрийски композитор 
Кристиан Уц бе оценено като блестящо. 
В тазгодишния концерт в Haus der Musik 
„Hofmanstаhl” той още веднъж доказа 
класата си на интересно и нетрадицион-
но мислещ надарен пианист и музикант.

Изказванията на слушателите по-
твърждават това.

Фр. Манхардт: „За първи път слу-
шам толкова деликатен Моцарт, който е 
придружен от звуковата лавина на про-
изведения от български композитори. 
Контрастът е тотален и нюансира цялата 
концертна вечер чрез неконвенционал-
ното виждане на този български пианист. 
Ще си спомням още дълго време за кон-

церта му. Би било интересно да го чуем  
и с други програми, например с руска 
музика. Както разбрах, освен стабилната 
българска пианистична школа на Л. Енче-
ва и М. Моллова, той е учил  и при голя-
мата руска педагожка В. Горностаева.” 

Р. Шмит: „Моцартовите вариации не са 
лесни за изпълнение, защото изискват 
от пианиста задълбочено обхващане 
на формата. Затова и не се изпълняват 
често. Смилков успя да ни убеди в ин-
терпретацията им, особено в последния 
12-частен цикъл, създаден няколко годи-
ни преди смъртта на Моцарт.”

М. Димов: „Хареса ми това, че Смил-
ков не изпълнява Моцарт едностранчи-
во. Във всяка от вариациите като че ли 
търси песенно-говорна интонация и я 
разнообразява с леко рубато, което мал-
ко пианисти си позволяват по отноше-
ние на Моцарт. При Смилков това звуче-
ше обаче действително органично, бих 
казал и оригинално. Силно впечатление 
ми направиха две български произве-
дения: Д. Ненов – трудната технически и 
физически за издържане Токата, изсви-
рена от Смилков с голяма концентрация 
и разнообразен клавирен звук, и вокал-
ният цикъл на Вл. Панчев „Лунни песни" 
за глас и подготвено пиано в изпълнение 
на Албена Найденова – сопраня и Ромео 
Смилков.”

М. Пилс: „Да, песните напомнят на пес-
теливи щрихи върху оризова хартия, ха-
рактерни за графичната техника в япон-
ската живопис. Всъщност текстовете са 
на японски, неразбираеми за слушателя, 
но въздействат с музикалната си линия 
и с ехото, подпомогнато от отворения 
роял. Впечатляваща авторска концепция 
и отлично изпълнение.”

Г. Варез: „Звуковите имитации на бъл-
гарски фолклорни инструменти в про-
изведението на Стойков ми напомниха 
за пасторални ландшафти, които съм на-
блюдавала в балканския регион на Сър-
бия и Македония. За съжаление не съм 
била в България, но съдейки от нейната 
музика, трябва също да е много краси-
ва страна. Моцарт звучеше необичайно 
между тези типично български преоиз-
ведения, но мога да кажа, че композици-
ята на програмата ми допадна.” 

З. Грил: „Поздравявам творческия 
подход на Смилков към съставянето 
на прорамата! Оказва се, че Изтокът и 
Западът, както и музикалната класика 
и съвременността не са толкова отда-
лечени едни от други, особено по от-
ношение на музикалното творчество, 
попаднало в талантливите ръце на един 
добър артист.”

  
Кристине Шаубмайер

Êîíöåðò íà Ðîìåî Ñìèëêîâ âúâ ÂèåíàÊîíöåðò íà Ðîìåî Ñìèëêîâ âúâ Âèåíà
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На 28 октомври в залата на АМТИИ тържествено бе 
отбелязана 75-годишнината на проф. Недялчо Тодоров – 
изтъкнат изпълнител, педагог и обществен деец, ректор 
на АМТИИ в периода 1979 – 1983 година. Встъпително 
слово за юбиляря произнесе ректорът на Академията 
проф. Милчо Василев, който накратко очерта много-
странната дейност на проф. Тодоров. Проф. д-р Юлиан 
Куюмджиев поздрави юбиляря и му връчи най-високото 
отличие на Съюза на българските музикални и танцови 
дейци „Кристално огърлие” за изключителни заслуги в 
развитието на българската музикална култура.

Програмата, която бе подбрал проф. Тодоров, бе 
разнообразна в стилово и жанрово отношение, а не-
гови партньори бяха редица от колегите му, с които 
го свързва дългогодишно творческо сътрудничество. 
Прозвучаха Концерт за четири цигулки от Г. Ф. Телеман 
(Недялчо Тодоров, Александър Иванов, Марта Ляско-
ва-Ангелова и Йосиф Радионов), Пасторал и фуга из 
Сюита в старинен стил за цигулка и пиано от А. Шнитке 
(Недялчо Тодоров и Татяна Гигова), първа част от Дуо 
за две цигулки оп. 99 № 1 от Й. Хайдн (Недялчо Тодоров 
и Александър Спиров), Интермецо из Соната за цигул-
ка и пиано „F.A.E.” и „Gartenmelodie” за цигулка и пиано 
от Р. Шуман (Недялчо Тодоров и Ружка Чаракчиева), 
ария на Аминта „L,Amero” из операта „Кралят пастир” 
от Моцарт за сопран, цигулка и пиано (Сребрина Секу-
лова – сопран, Недялчо Тодоров и Галина Апостолова 
– пиано), „Geistliches Wiegenlied” за алт, виола и пиано 
от Й. Брамс (Лилия Илиева – мецосопран, Недялчо То-
доров – виола, и Галина Апостолова – пиано), Соната 
за цигулка и пиано оп. 11 № 1 от П. Хиндемит (Недял-
чо Тодоров и Зорница Петрова), две прелюдии от Дм. 
Шостакович, обработка за цигулка и пиано от Дм. Ци-
ганов (Недялчо Тодоров и Мирослава Серафимова-Ма-
нолова), Трио за цигулка, виолончело и пиано от Ив. 
Спасов (Недялчо Тодоров, Магдалена Чикчева и Рокса-
на Богданова), „Хайдушка песен”  за цигулка и пиано 
от Л. Пипков и Ръченица из „Тракийски танци” от П. 
Стайнов, обработка за цигулка и пиано от Недялчо То-
доров (Недялчо Тодоров и Анастас Славчев).

Юбилярят получи множество приветствия от раз-
лични музикални институции, колеги и приятели. Ето 
част от тях:

Акад. проф. Милчо Василев – ректор на АМТИИ: 
„Този празник е прекрасна възможност да припомним 

за Вашето активно творческо присъствие, за същест-
вения Ви принос към АМТИИ и българската музикал-
на култура. Като изтъкнат изпълнител с успешна и 
призната концертна дейност, Вие заемате достойно 
място в утвърждаването на високия професионализъм 
на българската цигулкова школа и имате изключител-
на заслуга за сценичното раждане на десетки български 
произведения. Творческото Ви сътрудничество с изтък-

нати инструменталисти, диригенти и композитори 
оставя незаличима следа в културната ни памет.”

Проф. д-р Димитър Момчилов – ректор на НМА 
„Проф. Панчо Владигеров”: „Вие сте известен като 
един от най-ревностните изпълнители и най-задъл-
бочени познавачи на българската музика. Вашата 
няколко десетилетна неуморна, всеотдайна работа 
като педагог, възпитал поколения млади музиканти, 
които израснаха под Вашите грижи, породи естестве-
на взаимност и тяхната искрена признателност към 
Вашата личност”

Стефан Стайнов - председател на фондация „Петко 
Груев Стайнов”: „Ние се отнасяме с голямо уважение 
към всичко това, което сте постигнал като цигу-
лар, като педагог и като ръководител на Академия-
та. Голяма е нашата благодарност и признателност 
за отношението Ви към творчеството и личността 
на Петко Стайнов, за Вашата активна подкрепа на 
дейността на фондацията и за личното Ви участие 
в музикалните прояви, организирани от дом „Петко 
Стайнов” в Казанлък.”

юбилеен концеРт нА пРофеСоР нeдялчо тодоРоВ
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АМТИИ ОТбелЯзА 100-гОдИшНИНАТА ОТ РОждеНИеТО НА СВОЯ СъздАТел
пРОф. АСеН дИАМАНдИеВ

Концерт с хорови и орКестрови произведения

На 19 ноември  от 18 часа в залата на АМТИИ 
се проведе третото събитие от честванията по 
случай 100-годишнината от рождението на проф. 
Асен Диамандиев: концерт, посветен на хоровото 
и оркестровото творчество на композитора. 

Събитието започна с тържественото връчване 
на годишните награди “Медения чан” от Ректора 
на АМТИИ акад. проф. Милчо Василев. Академич-
ната награда се присъжда ежегодно за постиже-
ния в педагогическата, научноизследователската 
и художественотворческата дейност. Тази година 
бяха отличени проф. д-р Костадин Бураджиев и 
Академичен камерен хор “Гаудеамус” с диригент 
доц. д-р Весела Гелева, а наградата за цялостна 
педагогическа и художественотворческа дейност 
получи проф. Снежана Симеонова.

След връчването на наградите акад. Василев 
откри концерта с кратко слово. Той разказа някои 
свои ярки спомени и случки с проф. Диамандиев. 
В заключение изрече един факт, за който вероят-
но малко от настоящите студенти си дават сметка 
в забързаното ежедневие: “...без Асен Диамандиев 
нямаше да я има и Академията…” Тези думи със 
сигурност оставиха отпечатък в съзнанието на 
присъстващите и бяха ярко начало на събитието.

Официалната част продължи проф. д-р Юлиян 
Куюмджиев, който представи кратко изложение 
с важни събития от живота на проф. Диамандиев. 
Словото беше особено интересно поради факта, 
че освен съавтор на биографична книга за проф. 
Асен Диамандиев проф.  Куюмджиев има и лични 
впечатления от големия български музикант. Така 
краткият разказ за забележителния житейски път 
на тази необикновена личност успя да разкрие 
пред онези от публиката, които нямат шанса да 
познават проф. Диамандиев, частица от обаяние-
то, неизчерпаемата енергия и инициативност на 
основателя на АМТИИ.

Акцентът в първия концерт от програмата на 
честването беше поставен върху хоровите про-
изведения на проф. Асен Диамандиев. Първото 

изпълнение беше на смесения хор на НУМТИ 
“Добрин Петков”, дирижиран от своя нов ръко-
водител, младата диригентка Николета Енева. Хо-
рът, съставен от ученици от 5. до 8. клас, изпълни 
акапелни обработки на народните песни “Калино, 
калино” и “Рада в градина”. Последното изпълне-
ние на хора беше детската “Песничка за добрата 
млекарка” със съпровод на пиано в изпълнение 
на Злателина Коларова.

Концертът продължи с хор “Детска китка”, ди-
рижиран от главния художествен ръководител на 
състава проф. Златина Делирадева. Хорът изпъл-
ни песните “Сърдитко”, “Калина” и “Дорке, Тодорке”. 
Впечатление направи изпълнението на последна-
та песен, която представлява особено трудност за 
изпълнение. Ето какво сподели проф. Делирадева 
за “Артспектър”: “Тези три песни отдавна са част 
от репертоара на хор “Детска китка”. Те са едни 
от най-добрите според мен – специфични са и се 
харесват на публиката. Макар че за сегашния 
състав на хора песните бяха като нови, те мно-
го им допаднаха. “Дорке, Тодорке" не е никак лесна 
технически. Беше голямо предизвикателство 
за децата, но те я харесаха и се стараха много. 
Това, което най-много уважавах у проф. Диаман-
диев беше, че той непрекъснато бликаше от идеи. 
Беше като едно кълбо от енергия! А това е изклю-
чително ценно качество за един лидер.” 

Хоровата част на програмата приключи с из-
пълнението на Академичния народен хор с дири-
гент проф. д-р Костадин Бураджиев. След изпълне-
нието на школувани хорове беше интересно да се 
чуят  обработки, изпълнени с автентичното звуко-
извличане на народния хор. На въпроса как е под-
брал трите песни, проф. д-р Бураджиев отговори: 
“Мома и славей” е много известна песен. Другите 
две ги изрових от стари издания, защото исках 
хорът да изпее нещо по-различно и когато човек 
търси, може да намери много интересни неща. 
Не смятам, че това, което сме изпълнили, е най-
представителното за Асен Диамандиев. Мисля, че 
би трябвало повече внимание да обръщаме на не-
говото творчество. Жалко е, че нямаме смесен на-
роден хор - това, което той е правил навремето.” 

На края на концерта публиката се наслади на 
две премиерни изпълнения на симфоничния ор-
кестър на НУМТИ “Добрин Петков” с диригент доц. 
д-р Пламен Първанов. Първата творба – “Родопски 
миниатюр”, е написана за струнен квартет. По по-
вод честването беше изпълнена за пръв път пре-
работка за струнен оркестър от Добрин Петков. 
Програмата завърши с “Пиринска сюита” – оркес-
трова композиция, чийто  оркестров материал 

бе открит неотдавна от проф. д-р Куюмджиев. Ето 
какво разказа д-р Първанов за реакцията на ор-
кестъра към тези двете творби:  “Децата харесаха 
произведенията. Пиесите са много хубави и те ги 
свирят с удоволствие. Радвам се, че оркестърът 
на НУМТИ беше поканен да участва, защото това 
е вид приемственост. Това честване ще остане в 
съзнанието на тези млади хора. Беше много добър 
човек, винаги много контактен, неконфликтен, 
над нещата. Той беше човек-институция - не само 
като музикален деятел, а като човек и патриот. 
Беше голяма личност - и заради скромността си. 
Спомням си за него с огромен пиетет и уважение!”

Концертът представи истински калейдоскоп. 
Публиката имà възможността да открие различни 
страни от личността и творчеството на проф. Асен 
Диамандиев.  Чухме произведения на малко по-
знатия автор. Чрез спомените на онези, които са 
го познавали, успяхме да се докоснем до личност-
та и авторитета на общественика и преподавателя 
Диамандиев. 

Цвета Панчева 
специалност „Музикознание”

В рамките на предпоследната седми-
ца на ноември сградата на Академията 
за музикално, танцово и изобразител-
но изкуство се превърна в пантеон на 
преклонението пред паметта на проф. 
Асен Диамандиев. Той е основател на ин-
ституцията, възникнала първоначално 

като филиал на Българската държавна 
консерватория (1964 г.), а по-късно превър-
ната във Висш музикално-педагогически 
институт (1972 г.). Отбелязването на 
годишнината съчета няколко елемента 
– изложба във фоайето на Народна библи-
отека „Иван Вазов“ под наслов „Проф. Асен 

Диамандиев в снимки и документи“, науч-
на конференция в Академията и два кон-
церта в залата на АМТИИ с изпълнения на 
творби от композитора. Вторият кон-
церт се състоя на 20 ноември обхващаше 
част от камерно-инструменталните 
композиции на проф. Диамандиев.

» (продължава на стр. 8)
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На 20 ноември в  АМТИИ се проведе на-
учна конференция, посветена на 100-годиш-
нината от рождението на Асен Диамандиев. 
Тя бе тържествено открита от ректора на 
АМТИИ проф. Милчо Василев, който опреде-
ли създаването на пловдивския музикално-
педагогически институт като най-великото 
дело на Асен Диамандиев. След това проф. 
д-р Юлиан Куюмджиев – зам.-ректор, пожела 
успех на участниците и изказа тезата, че ли-
чността на проф. Диамандиев е толкова ма-
щабна, че не би могла да бъде обхваната само 
в рамките на една конференция. 

В научния форум взеха участие 14 пре-
подаватели и докторанти от 8 университе-
та, академии и средни училища: БАН, НМА 
„Проф. Панчо Владигеров", АМТИИ, Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски", Ве-
ликотърновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий", Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски", НМУ „Любомир Пи-
пков" – София, и НУМТИ „Добрин Петков" – 
Пловдив.  

Четирите заседания на конференцията, 
проведени в зала „Асен Диамандиев”, бяха 
водени от проф. д-р Пламен Арабов, проф. 
д-р Юлиан Куюмджиев, проф. д.изк. Стефан 
Хърков и проф. д-р Полина Куюмджиева. 
Бяха представени 15 доклада. Първият бе 
на проф. д-р Светла Станилова на тема „На-
родната песен – верую за проф. Асен Диа-
мандиев“. Тя разказа, че като възпитаничка в 
народно пеене в класа на проф. Диамандиев 
и проф. Анка Кушлева е имала възможност-
та да бъде сред първите изпълнителки на 
вокализите на проф. Диамандиев. Проф. д-р 
Юлиан Куюмджиев представи „Неизвестни 
факти и оценки за дейността на Пловдивски-
ят ансамбъл за народни песни и танци“. След 
задълбочено проучване на фондовете на СБК 
в ЦДА – София, на АМТИИ в ДА – Пловдив, и 
на личния архив на проф. Диамандиев, авто-
рът изказа тезата, че дейността на ансамбъла 
несправедливо е останала в забрава. Проф. 
д.изк. Стефан Хърков (ШУ „Епископ Констан-
стин Преславски“)  разгледа „Участието на 
Асен Диамандиев в Националната музикал-
нопедагогическа конференция през 1955 г.“, 
в чиято дискусия се търси изход от незадо-
волителното състояние на обучението по пе-
ене в училищата. Проф. д.изк. Мирослав Не-
дялков („Епископ Константин Преславски“) 
изнесе доклад на тема „Относно степента на 
централизация на модусите при хармониза-
цията и обработката на българският музика-
лен фолклор“. Въпреки че не беше свързан 
пряко с творчеството на Асен Диамандиев, 
докладът бе посветен на проблематика, част 
от творческите търсения на големия музи-
кант. Д-р Славка Петкова-Марчевска (ВТУ„Св. 
св. Кирил и Методий“) се включи с два докла-

да. Първият от тях бе със заглавие „Мястото и 
ролята на народната песен в общото музикал-
но образование според „Народни песни със 
съпровод из училищният репертоар“, а вто-
рият бе посветен на „Методическите пособия 
на Асен Диамандиев за професионално музи-
калнослухово обучение, основано на българ-
ския фолклор – приноси и проблеми“. Автор-
ката изложи тезата, че различната музикална 
практика в учебните заведения ще доведе до 
развитие на различен, неавтентичен музи-
кален слух. Галя Грозданова (НМУ „Любомир 
Пипков“, докторант в Института по етнология 
и фолклористика към БАН)  прочете доклад 
на тема „Асен Диамандиев – родоначалник на 
образователния модел на усвояване на фол-
клорното пеене във формална среда“. Към 
формалните методи тя причисли работата с 
хорове и ансамбли, за които проф. Диаман-
диев създава нови методи за изграждане на 
изпълнителски навици, отначало приложени 
в музикалното училище в Пловдив, а по-къс-
но и във ВМПИ.  Доц. д-р Красимира Филева 
(АМТИИ) анализира „Народната песен  „Мори 
девойкьо, сънце на зайода“ в Багатела № 3 
из клавирния цикъл Пет багатели на Асен 
Диамандиев“. Тя открива фолклорния ори-
гинал на мелодията в сборник на Николай 

Кауфман, но Асен Диамандиев внася някои 
промени в нея, от което тя получава друга 
драматургична функция. Проф. д-р Ангелина 
Петрова (НМА „Проф. Панчо Владигеров“,  Ин-
ститут за изследване на изкуствата към БАН) 
разгледа пристрастията на Асен Диамандиев 
към съвременната композиционна техника 
– от метода на Золтан Кодай, през слуховият 
подход на Паул Хиндемит, към откъси на кри-
тикуваните тогава  български композитори 
Константин Илиев и Лазар Николов. В докла-
да си „За проф. Асен Диамандиев – лично и 
през призмата на част от творчеството му за 
пиано“  гл. ас. д-р Светослав Карагенов (АМ-
ТИИ) представи непознато негово клавирно 
произведение за две пиана.

Ас. д-р Милена Богданова (АМТИИ) разгле-
да „Теоретико-методически приноси на проф. 
Асен Диамандиев за формиране и развитие 
на метроритмичния усет”, като очерта инди-
видуалния подход на Асен Диамандиев в за-
ниманията по солфеж в три направления: ме-
лодия, хармония и ритъм. Събина Бодурова 
(АМТИИ) представи „Обзор на литературата 
за и от Асен Диамандиев след 2000 година“. 
Проф. д-р Ромео Смилков (АМТИИ) разгле-
да   историята на създаване на Сонатина за 
пиано от Асен Диамандиев, а Екатерина Ге-
оргиева (НУМТИ „Добрин Петков”) говори за 
„Приложение на детското хорово творчество 
на проф. Асен Диамандиев в началното музи-
калнослухово обучение“, като въз основа на 
своята практика с децата тя сподели, че пе-
сните на Димандиев с различни фолклорни 
техники превръщат изпълнението за децата 
в истински творчески акт.

В заключителната дискусия обобщиха впе-
чатленията си проф. д-р Юлиан Куюмджиев, 
проф. д.изк. Стефан Хърков, проф. д-р Ромео 
Смилков и проф. Николай Стойков. 

Радостина Кацарова
докторант към катедра

„Оркестрови инструменти и класическо пеене”

научна Конференция 
АМТИИ оТбеляЗА 100-ГоДИШнИнАТА оТ РожДенИеТо нА сВоя съЗДАТел ПРоФ. Асен ДИАМАнДИеВ

Конференцията бе предшествана от от-
криване на изложба под наслов „Проф. Асен 
Диамандиев в снимки и документи" във фо-
айето на Народната библиотека „Иван Ва-
зов" и от постоянна експозиция, посветена 
на проф. Асен Диамандиев на в зала „Проф. 
Асен Диамандиев”в АМТИИ. Във фоайето 
на концертната зала бяха изложени изда-
ния с лични посвещения на  проф. Диаман-
диев от авторите, сред които автографи 
на Асен Карастоянов, Марин Големинов, 
Юрий Холопов, Кирил Стефанов, Николай 
Кауфман, Иван Спасов, Николай Стойков, 
Илия Манолов, Георги Петров и много дру-
ги. Изложените издания са притежание на 
библиотеката на академията.

» (продължение от стр. 7)
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АМТИИ оТбеляЗА 100-ГоДИШнИнАТА оТ РожДенИеТо нА сВоя съЗДАТел ПРоФ. Асен ДИАМАнДИеВ

Концерт с Камерно-инструментални произведения
Преди началото на концерта публиката в 

залата изгледа видеоклип, който включваше 
части от интервю с композитора и от негова 
среща с млади музиканти в Бургас. Концерт-
ната програма започна с Пиеса за два тром-
пета и барабан, изпълнена от студентите от 
класа по тромпет на Пенчо Пенчев – Дими-
тър Панайотов и Мартин Колев, и перкуси-
онистката Божана Юрганджиева. Още с пър-
вото произведение неравноделният метрум 
и бурдонът в един от тромпетите подчерта-
ха връзката с българския фолклор, толкова 
широко залегната в цялостното творчество 
на проф. Диамандиев. Последвалото впе-
чатляващо  изпълнение на Музика за три-
ма „Празник“ предизвика бурни овации от 
страна на публиката. Проф. Живка Личева, 
Божана Юрганджиева и Велислав Годжунов 
преминаваха умело между частите на цикъ-
ла и интерпретираха високо професионално 
творбата на Асен Диамандиев. Концертът 
продължи с участието на ученици от НУМТИ 
„Добрин Петков“. Ивелина Кръстева и Петя 
Станева от класа по пиано на Елена Велчева 
изпълниха Леки пиеси за пиано, в които ком-
позиторът умело е вплел елементи от своята 
песен „Калина“ (прозвучала предната вечер 
в изпълнение на  хор „Детска китка“), а Габри-
ела Ялъмова и Красимир Джамбов от класа 
на Валентина Тенчева и Ева-Фей Макгонегал 
и Тодор Георгиев от класа на Анелия Стале-
ва  изсвириха Четири пиеси за две цигулки. 
Последва Сонатина за пиано, в която проф. 
Ромео Смилков предаде умело настроени-
ето и характера на частите – „Тържествено“, 
„Игриво“ и „Бързо“. След динамичното и май-
сторско изпълнение на Дует за две цигулки 
от проф. Александър Спиров и проф. Недял-
чо Тодоров, посветен на тях от самия Асен 
Диамандиев, на сцената излязоха Желязка 
Белчилова и Александър Леков. Те предста-
виха аранжимент за глас и китара на песента 
„Обич“ за глас и пиано (стихове Асен Диаман-
диев). Под нежните звуци на класическата 
китара Желязка изпълни изкусно лиричната 
песен. Концертната програма продължи с 

клавирно дуо Дора и Анастас Славчеви и Три 
миниатюри за четири ръце – „Танц“, „Песен“ 
и „Скерцо“. Умелите музиканти представи-
ха прецизно композиционните похвати на 
автора, съчетаващи новаторството с бъл-
гарския фолклор. Вечерта завърши с Трио 
за кларинет, пиано и ударни, изпълнено от 
преподавателите в Академията доц. д-р Ве-
лислава Карагенова, проф. Живка Личева и 
Едуард Сарафян. 

Двата концерта, посветени на 100-годиш-
нината от рождението на Асен Диамандиев, 
демонстрираха интереса и преклонението 
към дейността и творчеството на композито-
ра както от страна на утвърдените изпълни-
тели от АМТИИ, така и на младите таланти от 
НУМТИ „Добрин Петков“. Духът на личности 
като неговата винаги остава жив в сърцата 
на хората. Доказателство за неговия принос 
към българската музикална култура е фа-
ктът, че и до ден-днешен неговите вокални и 
инструментални композиции се изпълняват, 
а помагалата и учебниците му по солфеж на-
мират широко приложение. 

Част от изпълнителите споделиха свои 
мисли за проф. Диамандиев и за произведе-
нията.

Проф. Дора славчева: Спомените ми за 
него са толкова много и разнообразни, че 
няма да ни стигне времето да ги запишем. 
Проф. Диамандиев ми беше преподавател по 
солфеж в музикалното училище. Той е причи-
ната да дойда в Академията – настояваше 
да дойда тук по разпределение в момент, в 
който нямаше преподаватели (бяхме фили-
ал към Софийската академия). Диамандиев 

обичаше младите хора, живееше с младите 
хора и до последно искаше да бъде около тях 
– възхищаваше се на красотата, на емоци-
ите. Той беше творческа личност, която 
много обичаше да експериментира в облас-
тта на солфежа. Наистина беше изключи-
телна личност!

Проф. Анастас славчев: Имаме дългого-
дишно познанство – от 1958 г. Той беше чо-
век с нестандартно мислене, който винаги 
търсеше творчеството у хората и много 
често на приемни изпити казваше: „Няма 
да оценявате постижения, а ще оценявате 
възможности!“ Един неспокоен дух, който 
винаги искаше да изгради нещо ново. Само 
добри думи могат да се кажат за него. Оби-
чан от студенти, от поколения български 
музиканти. Композитор, който много добре 
познаваше българската народна музика и с 
отношението си към нея даваше пример на 
студенти и преподаватели за любов и под-
крепа на родното. 

Първата  пиеса от трите всъщност 
беше „Скерцо“. Тя беше публикувана в сбор-
ници на доц. Цветана Чифчиева за пиано на 
4 ръце. Дълго време аз настоявах проф. Диа-
мандиев да напише още две пиеси, за да ста-
не един цикъл – бърза, бавна и бърза част. 
Той ги създаде, консултирахме ги много пъти 
заедно. Двамата с проф. Славчева определи-
хме заглавията – „Танц“ и „Песен“. Той ги пос-
вети на нас. Изпълнявали сме ги множество 
пъти, включително и тук, на сцената на 
АМТИИ на негови юбилеи. 

Проф. живка личева: Проф. Диамандиев 
беше открит човек с много амбиции, които 
впоследствие реализираше. За Пловдив той 
е голяма личност, създател на Академията 
и човек, на когото, надявам се, ще бъдат 
продължени традициите и идеите.

Триото за ударни инструменти е създа-
дено е още през 80-те години с общи усилия, 
свирено е на различни национални прегледи 
и е многократно изпълнявано в нашата кон-
цертна зала. Естествено, и ние се включва-
хме с идеи и предложения, с инструменти и 
звукосъчетанията на техните тембри, но 
идеята за триото беше негова. Първона-
чално пиесата беше посветена на мен и на 
моите студенти, но с времето претърпя 
развитие чрез изпълнението на различни 
студенти, бивши възпитаници и музиканти 
от Пловдив, затова има и няколко издания на 
тази творба. Другата  пиеса, която е вклю-
чена в днешния концерт – Трио за кларинет, 
пиано и ударни – е не по-малко интересна. Тя 
също често се изпълнява и е по-задълбочена 
творба. И в нея има какво да се покаже.  

Петя Петрова
специалност „Музикознание”
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На 8 октомври в Концертната зала на АМ-
ТИИ публиката беше свидетел на рядко не 
само за нашата академия и за Пловдив, но и 
за цялата страна събитие. Рядко поради две 
причини: първо, все по-бедното присъствие 
в концертния ни живот на музика, компози-
рана след 1950 г., и второ, изборът на инстру-
ментариум – ударни инструменти за соло 
изпълнител. Това беше първият кандидат-
докторантски концерт на младия музикант 
Велислав Годжунов.

Концертът започна с част 
от пиеса на Маурисио Кагел - 
„Rrrrrrr…”. Тази композиция е 
по-скоро с качествата на зву-
кова инсталация – фиксирана 
аудио медия състояща се от 
звуци на стадо крави, върху 
чийто фон изпълнителят им-
провизира върху три cowbell-а. 
Началото на концерта очаквано 
донесе шок за по-голямата част 
от публиката. Различаваха се ус-
мивки и недоумяващи погледи, 
които сякаш казваха: нима това 
е музика, започна ли концер-
тът?... Макар тази „инсталация“ 
да е композирана сравнително 
отдавна (1981 – 1982) тя успеш-
но демонстрира тенденциите, по които се 
развива музиката за ударни инструменти и 
до днес. Велислав Годжунов разбира чудесно 
това, избирайки именно тази пиеса за нача-
ло. Чудесна бе и идеята да даде разяснителни 
думи след нея, думи, с които описа една от 
тези тенденции – качеството на всеки обект 
да бъде удрян, което от своя страна превръ-
ща музиканта в „ударняк“. Тази дума на Го-
джунов звучи сякаш свещено-фолклорно, 
почти като „Свирачът“ при Светлана Заха-
риева. Изпълнителят на ударни е не само 
изпълнител, той е и ударняк – мистична фи-
гура,  натоварена не само с музикални, но и 
с театрално-сценични функции. В този план 
програмата беше бистро и целенасочено 
съставена от Годжунов, а това говори, че на 
сцената стоеше човек, загрижен не само за 
музикалнотехническите трудности, но и за 
социалната и образователната роля на музи-
ката, която изпълнява. 

След тази интродукция залата придоби 
по-скоро формата на мехур, в чийто микро-
климат слушателят беше по-малко или по-
вече готов да се сблъска с музика, по-голя-
ма част от която е непозната за него. В този 
микроклимат зазвуча и първата творба – Ул-
тиматум 1 (1994 – 1995) от Небойша Йован 
Живкович. Тази виртуозна пиеса за маримба 
вкарва солиста в перипетии. От тихо жужа-
щи тремолиращи фигури до комплексни па-

сажи по целия диапазон на инструмента. Тук 
изпълнителят трябва да изнесе тежък товар 
на раменете си. Годжунов го направи с види-
ма лекота, с изработването на много малки 
детайли в тази каскада от плътни фактури. 
Но тук е важно да се подчертаят майсторски 
постигнатите от Годжунов изключително 
тихи динамики. Те радваха слуха не само със 
своята деликатност, но и с пълната скáла от 
дребни нюанси. Музиката не просто звучеше 
- тя вибрираше. В този свят на „добре изне-

сен звук, който изпълва залата до последния 
балкон“ е все по-рядко явление да се чуят ис-
тински тихи звуци. Понякога изпълнителят 
трябва да се отнася и пестеливо със звука, но 
малцина рискуват. Велислав Годжунов не е 
сред музикантите, които се боят от подобна 
деликатна и строга нагласа. Може би за него 
това представлява по-скоро неувереност, 
която се усети в някои части от изпълнени-
ето – твърде плътното присъствие на лявата 
ръка, някои „запетаи“ в по-дългите пасажи 
– но за публиката това е като речен камък 
– колкото повече вода минава през него, 
толкова повече той придобива ясна, гладка 
форма и блясък. Затова: нека да отприщим 
течението на реката бурно напред!

Следващата пиеса създаде леко неудоб-
ство с избора на инструментариум от ком-
позитора – 4 тимпана, вибрафон и комплект 
ударни. Adventures for one (1962) от Робърт 
Щерн претендира да описва „времево пре-
живяване на сцени от периода на холокоста“. 
Тази тема е неведнъж експлоатирана в раз-
лични изкуства. Вероятно водещо за автора 
е било удовлетворението, че е написал нещо 
не само музикално, но и социално значимо. 
Тук социалното изглежда беше надделяло. 
Композиторът съчетава множество музи-
кални състояния в едно – от меките, нежни 
звуци на вибрафона през дълбокия тътен 
на тимпаните до необуздани, сякаш афри-

кански метроритмични структури. Доколко 
тази смесица е успешна е отделен въпрос. 
Успешно обаче беше интерпретаторското 
превъплъщаване на Годжунов във всичките 
тези контрастни състояния. Това е трудна 
задача в рамките на само 6 минути. Тук се 
чу и деликатното докосване, а не почукване 
по вибрафона; и дълбокото преминаване, а 
не тропане през мембраната на тимпаните; 
и звънването, а не удряне на чинелите. И на 
фона на това delicatissimo започна една бу-

рна и също толкова добре из-
пълнена поредица от виртуозни 
фигури на тимпаните. Важно е 
да се отбележи личния интер-
претаторски избор на Годжунов 
за употребата на нестандартни 
за тимпани тънки палки в тази 
част от композицията (нещо, 
което не е изискано в партиту-
рата). Това придаде една лекота 
на изпълнението и изтъкна още 
повече виртуозните му умения. 
Дори началното (и кратко) пре-
калено внимателно отношение 
на Велислав Годжунов към този 
дял не помрачиха изразител-
ността на изпълнението. На 
малката сцена вече имаше не 4 

тимпана, а хор от тъпани, смело и остро ди-
рижирани от Годжунов.

С преминаването във втората половина 
на концерта дойде и неговата кулминация – 
Rebonds a & b (1987 – 1989) на големия Янис 
Ксенакис. Това е пиеса, която спокойно мо-
жем да наречем „класика“ в репертоара за 
ударни инструменти. Позната на всеки из-
пълнител на ударни, тя е неделима част от 
почти всеки сериозен перкусионен конкурс. 
Самото й включване в програмата е дързък 
ход, който носи след себе си множество из-
пълнителски отговорности. Не е често сре-
щан избор и изпълнението на двете части 
една след друга. Слушайки тази композиция, 
човек има истинското усещане, че белите, 
изчистени линии, широките пространства, 
вътрешно начупения куб на Льо Корбюзие 
приемат звукова форма. Това наслояване 
на бяло върху бяло, на пространство върху 
пространство в музиката на Ксенакис я пра-
ви да звучи, сякаш е подслушана от някое 
племе – дивашки-свещена и ритуално чис-
та. Има много възможности за сравнение на 
различни изпълнения на Rebonds. И докато 
в голяма част от тях изпълнителите се съсре-
доточават само върху големите технически 
задачи, то в изпълнението на Велислав Го-
джунов най-голямото достойнство бе отно-
шението му към звука. Търсенето не само на 
сонорна, но и на чисто човешка дълбочина 
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На 24 ноември в концерт-
ната зала на АМТИИ станах-
ме свидетели на необичай-
но творческо решение – два 
последователни концерта 
на клавирното дуо  Людмил 
Петков и Зорница Петрова.

Людмил Петков е пианист 
с ярка творческа индивиду-
алност, фантазия и талант от 
висша класа. Концертирал 
е в Австрия, Франция, Гер-
мания, Швейцария, Норве-
гия, Финландия и Тайван. За 
пръв път в света, съвместно 
с петима цигулари, Людмил 
Петков изпълнява 36 сонати 
за пиано и цигулка от  В. А. 
Моцарт в рамките на един 
ден. Има издадени 2 ком-
пактдиска с известният ци-
гулар Марио Хосен – в Холи-
вуд, Калифорния (САЩ) и от 
„Гега Ню” –  България. Техни-
ят съвместен видеоклип на 
Ноктюрно в до диез минор 
от Фр. Шопен се радва на 
голяма популярност и има 
стотици хиляди гледания в 
платформата “YOU TUBE”. 

Зорница Петрова е музикант с фина му-
зикална чувствителност и солиден профе-
сионализъм. Нейните изяви са многоброй-
ни, многопосочни и запомнящи се.

В първият концерт беше застъпен со-
натният жанр. Бяха изпълнени творби от 
Бернардо Паскуини, Йохан Кристиан Бах, 
Теодор Лак, Йохан Непомук Хумел и Игнац 
Брюл, които рядко могат да бъдат чути на 
концертната сцена. Стиловият избор на из-
пълнителите беше изграден във възходяща 
градация – от нежната барокова чувстви-
телност на Паскуини (с красиво чембало-
во каденциране на Людмил Петков в края 
на първата и третата част) до екстатичния 
и силно виртуозен характер в сонатите на 
Хумел и Брюл. В съвършен емоционален и 
ансамблов синхрон двамата изпълнители 
ярко пресъздадоха стиловите особености 
на произведенията.  

        Вторият концерт започна с 20 виен-
ски валса оп. 42 (първа тетрадка) от Роберт 
Фукс. Изтънчеността, капризната ритмика 
и богато нюансираната романтична образ-
ност ни потопиха в неповторимото, типич-
но „виенско” очарование. Увлекателно и с 
химнова приповдигнатост беше разкрита 
цялата красота на Менует и гавот в ми бе-
мол мажор от Камий Сен-Санс. Написаната 
в неокласичен стил Фантазия върху валсо-
ве от Йохан Щраус от Александър Тансман 
бе поднесена с размах, интерпретационна 
свобода и виртуозен заряд. В последвали-
те изпълнения на Сонатина от Александър 
Текелиев, „Носталгична фантазия” върху 
теми от Бетховен от Виктор Чучков и „Но-
велета” и „Танц” от Красимир Тасков изпъл-

нителите предадоха по запомнящ се начин 
тези силно въздействащи страници от на-
ционалната ни музика. Произведенията за 
програмите на двата концерта са предло-
жени от известния педагог и изпълнител 
проф. Снежана Симеонова, като голяма 
част от творбите бяха изпълнени за първи 
път на българска сцена. 

Приятно впечатление направи присъст-
вието на много млади хора сред публиката, 
съпреживяващи спонтанно творческия акт.

В днешния, изпълнен с драматични об-
стоятелства, тревожен ден събития от този 
тип ни пренасят в красивия свят  на изку-
ството и ни дават възможност да съпрежи-
веем непреходните духовни дарове от дру-
ги епохи. Надявам се пианистите Людмил 
Петков и Зормица Петрова все по-често да 
ни радват с присъствието си на концерт-
ния подиум.

Сашо Камбуров
специалност „Музикознание”

в този комплект от мембранофони упражни 
наистина голямо въздействие върху слу-
шателя. Така Годжунов успя да създаде още 
един микроклимат на очакване и страхопо-
читание, на примитивизъм и себеотдаване. 
При това без да се отнема от качеството 
на техническото изпълнение – прецизно и 
трезво. Затова и не беше изненада, че този 
своеобразен дует между Годжунов и Ксе-
накис напълно заслужи огромното количе-
ство аплодисменти. И аз си пожелавам да 
чуем тази интерпретация поне още веднъж 
в зала, чиято акустика ще позволи използ-
ването на по-твърди палки за още по-рязък 
и отчетлив звук, който Велислав Годжунов 
безспорно притежава.

Концертът, част от кандидат-докторант-
ската тема: „Стилови проблеми и соловата 
музика за ударни инструменти след 50-те 
години на XX в.”, завърши с композицията 
на Николả Мартинчó – Tshik (2004) за соло 
малък барабан. Пиесата, видимо написана от 
голям познавач на инструмента, е богата де-
монстрация на най-различни начини на зву-
коизвличание от този, като че ли безкрайно 
богат на тембри инструмент. Двете най-труд-
ни неща в композирането са може би тези – 
да пестиш материал и да спреш навреме. За 
Мартинчó тези два въпроса не съществуват. 
И докато при първия богатството на мате-
риала може да мине като виртуозна ефект-
ност, то при втория това води до катастро-
фални последствия също както при един 
автомобил, който не спира навреме. След 
композицията на Ксенакис Годжунов беше 
в изключителна кондиция и изнесе отново 
със завидна лекота тази нелека в техническо 
отношение пиеса. Виждаше се и с просто 
око, че когато този музикант е в състояние 
на най-високата си концентрация, изпълне-
нието му не остава просто звуков феномен 
на сцената, а изпълва пространства. 

Така концертът завърши, мехурът се спу-
ка и всички ние, слушателите, се върнах-
ме към нормалния начин на живот. Бяхме 
щастливи свидетели на концерт, който на-
прави две български премиери (Adventures 
for one и Tshik ). Щастливото в това е, че има 
млад, търсещ и отговорен музикант – удар-
няк. И силно се надявам и съм уверен, че 
АМТИИ ще оцени крехкото му, но завидно 
опитно, младо присъствие не само на учеб-
но-докторантско, но и на професионално 
ниво – тя има нужда от това. Надявам се, 
че в следващите си концерти от кандидат-
докторантските серии Годжунов ще навлезе 
още по-дълбоко в музикалните и социално-
естетическите проблеми около съвременна-
та музика, ще търси не само ефектното, но 
човешко дълбокото, защото тази музика я 
има и тя е жива, а когато има изпълнители 
като Велислав Годжунов – тя се и преражда.

Петър Керкелов

КОНЦеРТИ пРеНАСЯЩИ НИ В НепРеХОдНОТО




