АМТИИ ПОДКРЕПИ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА
С УНИКАЛЕН КОНЦЕРТ НА 24 МАЙ

Писнали гайди по главната улица на Пловдив ненадейно оцветяват с нов колоритен нюанс празничния майски следобед.
Атрактивно шествие на гайдари в народни носии привлича вниманието на хиляди пловдивчани и гости на вековния град. С пъстро
фолклорно дефиле Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство оповестява началото насвоя голям концерт, посветен на
празника на българската писменост и култура 24 май. Шествието увлича хиляди по пътя от Стария град към сцената пред общината, където публиката вече аплодира началото на едно дълго чакано събитие…
Така изглеждаше Пловдив в следобедните часове на най-българския празник.
Точно в 16 часа ректорът на АМТИИ проф. академик Милчо Василев в директно включване по Радио Пловдив сподели отново идеята

на ръководството на Академията да подари на пловдивчани и гостите на града концерт с уникално художествено-творческо измерение. На сцената се очакваше да се качат всички академични състави,
изявени студенти и изпълнители от сферата на класическата музика
и фолклора, поп и джаз музиканти, обединени от запазената марка
в българското изкуство и култура АМТИИ!
Измерението на подобно петчасово събитие далеч надхвърля
границите на Академията, отбеляза в ефир проф. Василев. От една
страна то представя високите художествени качества на преподавателите и студентите на Академията, а от друга страна прави категорична заявка за сериозното бъдещо участие на АМТИИ в събитията
на Пловдив, свързани с програмата на града като културна столица
на Европа през 2019 година.
» (продължава на стр. 2 )
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АМТИИ подкрепи българската култура с уникален концерт на 24 май
» (продължение от стр. 1)
АМТИИ винаги е била неделима част от изкуството на Пловдив
и страната ни, отбеляза ректорът и на официалното откриване на
мега-концерта от сцената на събитието. Заедно със зам.-ректорите
проф. д-р Даниела Дженева, проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
и проф. д-р Костадин Бураджиев той пожела на събралата се
хилядна публика добро настроение и емоционално- споделени
мигове с творчеството на АМТИИ.
И концертът започна…
Красивите и талантливи певици Биляна Андрончева,
Денислава Станева и Петя Вардева от Трио „Сопрано“ под
ръководството на проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак първи
събраха аплодисментите на публиката и изведнъж площадът
стана още по-одухотворен и празничен.
След тях под майското слънце на сцената се качи Китарен
ансамбъл „Академика“ с преподавател доц. Стела МитеваДинкова. Класическите изпълнения за пловдивчани продължиха
с „Хамбургска соната“, интерпретирана от Мина Терзиева-флейта
и Дайана Рачева-китара с преподавател ас. д-р Борислав Ясенов.
Студентите на проф. Чикчева Агоп Татеосян –виола и Деница
Анастасова-пиано изпълниха Сонатина I част от Дворжак, а
китарното дуо Стела Динкова и Тодор Янков поканиха публиката
на танго. Флейтистката Надежда Славчева и пианистката Деница
Атанасова свириха Вивалди, а Диди Божкова и Диана АтанасоваСтоева впечатлиха пловдивчани и гостите на града с Унгарския
танц на Брамс за 4 ръце.
Класическата част от големия концерт на АМТИИ продължи
с „Каламбре“ на Пиацола в изпълнение на Ана-Мария Илиевацигулка и Тодор Налбантов-китара.
Настъпващите сиви облаци не смутиха творческия патос на
състава „Про белканто“, обединил студенти от специалността
„Изпълнителско изкуство-класическо пеене“. „Осъдени души“ на
Митко Щерев наелектризира публиката, която след това разпозна
и песен от „Уестсайдска история“ на Бърнстейн, а финалът на I
действие на операта „Севилският бръснар“ на Росини изтръгна
искрените бурни аплодисменти на хилядите пред сцената, преди
внезапната пролетна буря да връхлети града буквално за минути.
Пловдив не помни 24 май без дъжд.
Тази година бурята бе кратка, но напоителна и ураганна.
Господ сякаш искаше да провери колко е силна любовта към
изкуството от страна на изпълнители и публика и ще намерят ли
сили организаторите да продължат концерта, след като слънцето
отново огря вековния град.
Но само 20 минути бяха достатъчни на момчетата от екипа на
концерта да подсушат наводнената сцена, отново да наредят
инструментите и да включат озвучаването.
Публиката, сякаш едвам дочакала края на бурята, изпълзя от
стрехите наоколо и пак изпълни площада до фонтана.
И тогава на сцената се качиха чаровните музикантки от
квартета „Интро“!
Атрактивната група с ръководител ас. Жан Пехливанов
поднесе програма с вкус, ритъм и динамика, а когато към тях се
присъединиха и вокалистките от „Компакт войсис“, публиката
спонтанно и неподправено се включи в изпълненията, като
много от хората запяха популярните хитове от сцената.
Ако този концерт се бе състоял преди 20 години, в стотиците
фотоапарати на площада нямаше да остане и един незаснет

кадър лента. Но именно защото днес всеки може да снима без
ограничение, стига обектът да е атрактивен, специалността
„Дизайн на облекло“ избра този момент да представи около
фонтана изложбата си дамски тоалети. Сервитьорите от
околните заведения може и да са помислили, че хората стават,
без да плащат, но те просто наобиколиха красавиците-манекени,
за да разгледат отблизо модерните концептуални решения в
модата, предложени от АМТИИ...
На моменти облаците намигаха отгоре на участници и публика
със ситни капки майски дъжд, но никой и не си мислеше да си
тръгне, защото на сцената вече се бе подредил Академичният
народен хор при АМТИИ под ръководството на проф. д-р
Костадин Бураджиев. Единственият в България студентски
народен хор изпълни 6 творби и с присъщото си сценично
обаяние плени чуждестранните туристи, които или слушаха
безмълвни, или удивени снимаха момичетата в красивите
народни носии..
А вечерта се спускаше над Пловдив и беше време за истинска
българска народна музика –точно като за голям празник!
Академичният народен оркестър, съставен от най-добрите
студенти- инструменталисти от специалността „Изпълнителско
изкуство-народни инструменти“ под диригентството на доц. д-р
Владимир Владимиров добави нова емоционална доминанта
към палитрата на голямото 5-часово музикално шоу на АМТИИ.
Неслучайно журналистите от БНТ избраха да направят
обобщаващото включване от Пловдив в новинарската емисия„По
света и у нас“ именно на фона на изпълнението на Академичния
народен оркестър, към който се присъединиха и танцьорите от
Академичния народен ансамбъл под ръководството на проф.
Милчо Василев и хореограф Стефан Йорданов.
За танцьорите сцената се оказа малка.
Те избраха да представят хората си на самия площад. По този
начин стотиците зрители в хладната майска вечер сякаш станаха
участници във вихъра на изпълненията, а накрая се хванаха на
голямото право хоро, което зави около цветния вечерен фонтан
и постигна идеята на концерта пловдивчани да отбележат
празника заедно, хванати за ръце!
Подобен петчасов маратон на изкуствата, реализиран изцяло
от възпитаниците на едно висше учебно заведение, е уникално
явление в концертния живот на Пловдив и страната. Събитието
бе замислено и се превърна в знак на уважение от страна на
Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство
към всички пловдивчани и гости на града за светлия празник на
културата 24 май.
Концертът направи сериозна обществена презентация на
високите художествени критерии при подготовката настудентите
на АМТИИ. Като елемент от комуникационната стратегия на
висшето учебно заведение, събитието обедини творческите
усилия на класици, фолклористи и художници, събра на
една сцена всички академични състави и постигна сериозен
обществен резонанс, който напълно съответства на високите
художествени постижения на преподавателите и студентите
от уникалното висше учебно заведение АМТИИ, чийто девиз е
„Творим изкуство за хората и хора за изкуството“.
доц. д-р Любомир Караджов
» (снимки от събитието - на стр. 16)
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ФРЕНСКА
На 25 май т.г. в Концертната зала на АМТИИ се състоя
поредния концерт на клавирно дуо Велислава Карагенова и Катя Василева. Публиката с нетърпение очакваше да сподели артистичната проява на пианистките,
озаглавена „Френска палитра”. Изявите на клавирното
дуо(създадено през 1999) привличат вниманието на
публиката с винаги осмислена, стилово определена
стратегия в концертните програми. През изминалите
години сме свидетели на широкия репертоарен диапазон, включващ музика за две пиана и четири ръце от Бах
и Моцарт до Барбър, Копланд, Дебюси, Албенис и др. В
този концерт бяха изпълнени творби за пиано на четири ръце от френските композитори Емануел Шабрие
„Кортеж-бурлеска”, Сен Санс „Карнавал на животните”
(транскрипция на Люсиен Гарбан за 4 ръце), Морис Равел „Испанска рапсодия”(авторски вариант за 4 ръце) и
Франсис Пуленк „Соната за пиано”. Създадени през ІХ и
началото на ХХ век, произведенията илюстрираха(с изключение на сонатата от Пуленк) симфоничното начало в звуковата палитра на рояла, тембровата връзка с
оркестровата оркестрация и богатството на клавирния
регистров колорит.
С пиесата на Шабрие в началото на концерта бе поставена типичната за ансамбъла спойка между двете
изпълнителки, балансиращи диапазона на звуковото
пространство индивидуално, със собствен почерк в
звукоизвличането. Тази първа крачка към съвместното музициране, очевидно имаше решаващо значение
за свободата и артистичния замах, за единомислието,
с които бе предаден образния план на персонажите в
следващото произведение „Карнавал на животните” от
Сен-Санс. Транскрипцията за 4 ръце, поднесена така сугестивно, с хумор и артистизъм, по нищо не отстъпва
на популярната версия за две пиана и оркестър. Дуото
убедително представи творбата(възприемана предимно като музика за деца, не особено сериозна) с цялата
звукова и образна „палитра” на звучащия роял, с пародийността (на моменти ярка сатира), препратките
към класическата музика, изящната линия на „Лебеда”,
като показа нейната ярка природа и неувяхвяща сила.
Паралелите с тембровия рисунък на оркестровите инструменти, мащабния концертен звук, заедно с усета
за рамкиране на формата (Интродукция-Финал), бяха
водещи в спектакъла, разигран от клавирното дуо. Несъмнено, това изпълнение беше върхово постижение в
концерта на дуото Карагенова-Василева.
„Испанска рапсодия” от Морис Равел представи изпълнителките в блестяща ансамблова форма, с точен
поглед върху разрешаване на трудността и проблемите, свързани от една страна с разположението на отделните партии на клавиатурата, от друга – с оркестровата
темброва природа на творбата. Тоновата „палитра” бе
умело предадена, наситено оцветена от звучността на
регистрите. В „Хабанера” прозвуча типичното танцово

ПАЛИТРА
остинато на ниския регистър, зареждащо и изпълващо ритмичната стъпка с испански колорит. Звуковият
рисунък на Равел, стиловата мярка и контрастната атмосфера между четирите „характера” в цикъла, бяха в
основата на интерпретацията.
Концертът завърши с изпълнението на сонатата за 4
ръце от Пуленк. С краткостта на трите части, произведението има по-скоро форма на „сюита”, закодирала в
пълна степен индивидуалния стил на Пуленк –изразна
простота без външни ефекти и естественост. Произведението, репертоарно за дуото, бе поднесено зряло, с
артистично майсторство и инструментална категоричност. С елегантна атмосфера на финес и изтънченост
прозвуча втората част –един различен, но осъзнат поглед към предписанието на автора „Rustique”. Отново
направи впечатление „влизането” в индивидуалния звуков диапазон на композитора в общия „френски тон” на
програмата.
Изпълнението на Карагенова-Василева притежава
особен енергиен заряд, своеобразен токов елемент,
преминаващ през двете изпълнителки. Публиката на
настоящия концерт стана свидетел на тънкия вкус и
чувствителност, с които всеки композиционен стил на
авторите обединени в общата „Френска палитра” имаше индивидуален звуков еквивалент и щедро аплодира
артистичния заряд , яркото, ансамблово - балансирано
и стилно изпълнение на пианистките.

проф. Роксана Богданова
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У С П Е Ш Е Н С ТА Р Т
Национален младежки конкурс за китара и струнни инструменти „Джаз, поп и етно” - ПЪРВО ИЗДАНИЕ

На 14-ти и 15-ти май 2016 г. в Концертната зала на АМТИИ-Пловдив се проведе първото издание на Национален
младежки конкурс за китара и струнни
инструменти „Джаз, поп и етно”. Домакин и организатор на събитието бе Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство. На професионалната
сцена се изявиха изпълнители на китара
и струнни инструменти. Те представиха
пиеси в стил джаз, поп, рок и етно-джаз.
Конкурсната програма протече в две
възрастови групи: I група – младежи до
18 годишна възраст и II група – младежи
над 18 години. Участниците се представиха с акустична, класическа, електрическа китара и други струнни инструменти (тамбура и гъдулка). Изпълненията на солисти, а също
и в съпровод на бекингтрак (инструмен
тален запис) или с един
до трима акомпанято
ри, прозвучаха убедително и интригуващо.
Професионално жу
ри в състав: доц. Веселин Койчев - председа
тел, доц. д-р Цветан Не
дялков, доц. Стела Ми
тева-Динкова и доц. д-р
Владимир Владимиров,
оценяваше художест
вената стойност на из
пълнениет о, техничес
ките способности в ця
лостното изпълнение на кандидатите,
интерпретацията, импровизационните
умения и сценичното присъствие на
участниците.
В I-ва възрастова група, първа награда получи най-убедително представилия ли Кирил Кирилов (електрическа
китара и бекинг трак) с преподавател
Цветан Карабов. Борис Гроздев (електрическа китара) от читалище „Христо
Ботев“, гр. Пазарджик, ученик на Илия
Митрев получи втора награда, Ангел
Станков (електрическа китара) ученик
от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с преподавател Петър Койчев, получи трета
награда.
Безспорен фаворит във II-ра възрастова група бе Ангел Демирев, студент
от класа по електричека китара на доц.
В. Койчев в АМТИИ, Пловдив. Освен
първата награда му бе присъдена и специална награда за „Най-добър импровизатор”. Втора награда бе поделена

между двама изпълнители – Светослав
Абаджиев и Ивайло Цацов, студенти от
класа по китара на доц. д-р Цв. Недялков в НМА „Проф. Панчо Владигеров“,
София. Трета награда, както и награда за „Най-добра композиция” получи
Вели Чаушев (тамбура) от гр. София.
Наградата за „Най-артистично изпълнение” бе за Кристиян Крумов, завършил
електрическа китара в АМТИИ, в класа
на доц. Койчев.
Фестивалната програма се откри с
концерт на групата „Jypsy Jazz Project
– Hot Club De Plovdiv“. Концертът бе
посветен на бащата на циганския джаз,
белгийският виртуоз – Джанго Райнхард. Френският джипси суинг „сгорещи” атмосферата в залата. Вдъхновено-

то изпълнение на младите и талантливи
китаристи Петър Койчев и Момчил Ангелов, контрабасиста Христо Минчев
(завършили АМТИИ), както и на цигуларя Любомир Толумбаджиев, пренесе
зрителите в 30-те години на миналия
век. Стилът наречен „мануш-джаз“ е
един от най-живите и завладяващи стилове в джаза. Тази формация е една от
малкото в страната, която реализира
изключително успешна концертна дейност. Прозвучаха пиеси от Джанго Райнхард, Морган Луис, Томас Уолър, Енди
Разаф, Дорадо Смит и др.
На 15 май (неделя) публиката и участниците в конкурса присъстваха на
награждаването и изпълненията на
лауреатите от конкурса. Своеобразен
пик от фестивалната програма бе изпълнението на виртуозните китаристи
Цветан Недялков и Веселин Койчев. Те
представиха в своя съвместен музикален проект част от новия си албум

„TheTeachers“. Авторските пиеси на
Койчев и Недялков и инструменталните варианти на няколко от най-красивите български народни песни, прозвучаха обработени с хармоническите и
ритмически похвати на стиловете джаз
и фюжън. Квартетът, който двамата
популярни китаристи създадоха тази
година, включва още двама прекрасни и талантливи музиканти - Христо
Минчев - бас китара и Кристиан Желев
– барабани (възпитаници на АМТИИ).
Концертът бе запомняща се музикална среща за участниците в конкурса и
за ценителите на джаза. Очарование,
романтика и магия, пъстра смесица от
звуци и емоции, поднесени с виртуозно майсторство – това донесоха изпълненията на Койчев и Недялков. Изключителната
китарна техника и усета
към импровизация направиха музиката им
жива, разпознаваема и
запомняща се.
Конкурсът даде сериозна индикация за своето бъдещо развитие като
международен,
още
идната година. Постави
акцент върху висшите
училища, като илюстрира развиването на съвременни тенденции в
джаз и поп обучението
в специалността „Изпълнителско изкуство”, привлече и създаде
интерес у деца изучаващи електрическа китара и струнни инструменти, осъществи приемственост между настоящи и бъдещи студенти в АМТИИ и популяризира художествено-творческата
дейност на АМТИИ (чрез изявите на
студенти от специалност “ИИПД”). Той
осъществи интеграция, взаимовръзка
между специалностите „Изпълнителско
изкуство поп и джаз” в АМТИИ и „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ в
НМА, „Проф. Панчо Владигеров“, както и
средните училища в страната.
Чрез този конкурс, АМТИИ ще може
да бъде инициатор и организатор на
едно важно и значимо международно
събитие още преди настъпването на
2019 г. – годината на Пловдив, като Европейска столица на културата.

доц. Стела Митева-Динкова
доц. Веселин Койчев
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КРАЯТ НА ЕДИН ВЪЛНУВАЩ СЕЗОН
С края на учеб
на
та годи
на в
АМТИИ приключва още един сезон и
за Академичен смесен камерен хор
“Gaudeamus”. Тази година отново бе
ше доста натоварена за състава, из
пълнена с концерти в града, страната
и чужбина. През учебната 2015/2016
година се осъществиха интересни
партньорски проекти с различни състави и институции.
Първата част на учебната година
беше посв етена предимно на усъвър
шенстване на новия репертоар на хора,
както и въвеждането на новите хорис
ти в концертния състав. Вторият семес
тър беше изпълнен с многобройни кон
церти, в които и хористите, и публиката,
имаха възможността да се насладят на
плодовете на вложения труд.
Втората част на концертния сезон
2015/2016 започна за “Gaudeamus”
през март, когато съставът участва в
тържествената церемония по връчва
не дипломите на абсолвентите от фи
лологическия факултет на Пловдив
ски Университет “Паисий Хилендар
ски”. С това участие хорът достойно
представи АМТИИ и продължи духа
на добрите партньорски отношения
между двете институции.
През април в Малката базилика
беше открита изложба на студен
ти от специалност Иконопис в
АМТИИ. Академичен камерен хор
“Gaudeamus" участва в церемония
та по откриването с концерт, посветен на източноправославната музика.
Събитието протече сред интерес от
страна както на студентите и преподавателите в АМТИИ, така и широката
пловдивска общественост. То беше
чaст от традиционното сътрудничество между Академичния камерен хор и
факултета по изобразителни изкуства.
Скоро след това се състоя прекрасният хоров празник “България
пее”, вдъхновен и организиран от
Българския хоров съюз. На 16 април
в Малката базилика се проведе първият от серия концерти в града, част
от инициативата. На сцената излязоха
Детски хор „Слава Русева”- Пазарджик
с диригент Мариана Пепелянкова
и Камерна формация - Пловдив с
диригент
Станимира
Манолова.
Концертът приключи с изпълнението на Академичния смесен хор.
“Gaudeamus” представи разнообразна програма, включваща предимно

произведения от съвременни композитори, сред които Владимир Файнер,
Ерик Уитакър и Джон Лийвит.
В края на месеца в концертната
зала на АМТИИ Академичният смесен
хор осъществи още един съвместен
концерт с друг изявен пловдивски
състав - хор “Детска китка”, дирижиран от ас. Яна Делирадева. Не след
дълго двата хора отново музицираха
на една сцена. Те имаха удоволствието да участват в първото издание на
Международен великденски хоров
фестивал в гр. София. Събитието беше
организирано от Българския хоров
съюз, в сътрудничество с Класик ФМ
радио. Хоровете представиха разнообразна програма от християнска
музика, специално подбрана за събитието. За академичен хор “Gaudeamus”
беше изключителна чест отново да
пее в зала “България”.
В средата на май съставът отпътува за Полша, където взе участие в
Международния фестивал на ортодоксалната музика “Хайнувка”. В чест
на тридесет и петата годишнина от
създаването на фестивала, бяха поканени хорове от четири континента, включително състави от Дубай,
Австралия и Нова Зеландия. В рамките на фестивала “Gaudeamus” изнесе и
самостоятелен концерт в прекрасния
град Краков, където представи пред
публиката богат репертоар от източноправославни песнопения.
Малко след завръщането си от
Полша, съставът бе поканен да участва на друг престижен международен
форум. В края на май в Пловдив се
проведе международна конференция
по типография и калиграфия TYPO, в
която 14 международно известни ди-

зайнери и типографи изнесоха лекции. АКХ “Gaudeamus” имаше честта да
закрие фестивала, представяйки пред
гостите на конференцията красотата
на българското хорово изкуство.
В края на учебната година
Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство беше домакин на хора при музикалния факултет на университета в Сиракюз, САЩ.
Прекрасният американски състав
посети града на тепетата като част
от турне, предшестващо участие в
международния хоров конкурс в гр.
Варна. В своята роля на хор-домакин
“Gaudeamus”откри концерта с няколко
произведения на съвременни автори.
По време на събитието Академичният
камерен хор имаше удоволствието не
само да чуе прекрасните изпълнения
на един от хоровете, състезаващи се
за Grand Prix Европа, но и да музицира
заедно с него под диригентството на
проф. Джон Уорън.
Концертният сезон за хора завърши с участие в XIII Международен
фестивал на православната музика
“Достойно есть”, гр. Поморие. Това
е събитие, в което съставът участва отново с голямо удоволствие.
Стимулиращата атмосфера на фестивала допринесе за едно вдъхновено
и емоционално изпълнение. Високото
ниво на състава беше оценено както
от журито, така и от публиката, която
на крака аплодира изпълнението на
Академичния смесен камерен хор.
За певците от “Gaudeamus” това беше
едно незабравимо преживяване - великолепен край на една невероятна
учебна година!

Цвета Панчева
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ТЕОДОСИЙ СПАСОВ, ВЕСЕЛИН КОЙЧЕВ, РАДУЛ НАЧКОВ И АЛЕКСАНДЪР ЛЕКОВ В КОНЦЕРТА

„

33 ГОДИНИ ДЖАЗ ЛИНИЯ ”

На 16 май 2016 г. в
концертната зала на
АМТИИ се състоя концерт под надслов „33
ГОДИНИ ДЖАЗ ЛИНИЯ“. С него бе отбелязана годишнина от
създаването на знаковата формация, положила
основите на стила етноджаз в България.
Ето какво казват нейните членове:“...
Веселин Койчев: Групата „Джаз линия“ е
еталон за български
етно-джаз...” .
Йълдъз Ибрахимова: “... Една от най ярките групи от
80-те години, която успя по много убедителен начин да съчетае джаз и фолклор...”
Теодосий Спасов: “... За първи път в България музикант от
народната музика засвирва джаз на фолклорен инструмент...”
Творчеството на групата „Джаз линия“ е образец, по който
оформят музикалния си почерк нейните последователи. Музикантите от групата създават стил, който е обект за подражание от български и чуждестранни изпълнители.
„Джаз линия“ е създадена през 1983 г. в Пловдив от Веселин Койчев, Дочо Панов (студенти по това време в Музикалната Академия и Медицинския университет - Пловдив)
и Радул Начков (член на джазова формация “Бели, зелени и
червени”). От 1984 год. в групата участват Теодосий Спасов
(по това време студент и колега на Койчев) и джаз певицата
Йълдъз Ибрахимова. Музикантите работят съвместно с композитора Дарин Бърнев и създават уникална музика.
В началото на творческия си път са отричани от критиката,
която смята музиката им за „не джазова“. За учудване обаче,
всички концерти на групата имат огромен успех. Всяка поява
на „Джаз линия“ на сцената предизвиква фурор. В последствие тяхната „не джазова“ музика се превръща в еталон за
българския етно-джаз.
Музиката им се отличава с ярка национална принадлежност и силно присъствие на българския фолклор, не само в
темите на пиесите, а за първи път и в тяхната разработка и
в импровизациите; виртуозност и динамика на музикалните
изпълнения атрактивност, равнопоставеност на всички изпълнители; модерни аранжименти, в които музикантите използват прийоми и техники от фънка, рока и фюжъна.
Джаз Линия развива много активна концертна дейност,
като изнася средно около 100 концерта годишно, изключително много за концертна група. Тя е любима на публиката навсякъде по света. Ето някои фестивали и концерти на
групата:
- 1985 г. - Москва, Атина, Солун;
- 1986 г. – Атина, Патра, Орхоменос, Волос, Солун, Кардица,
Верие;

- 1987 г. - работейки в ДО „Музика“ изнасят концерти в София, Киев, Москва, Симферопол, Ялта, Сочи, Ереван, Евпатория, Кишенев, Калининград, Прищина и Белград;
- 1988 г. – Милано, Шиконда, Будапеща;
- 1989 г. – Ниш.
Членове на групата са: Теодосий Спасов - кавал; Йълдъз
Ибрахимова - вокал; Веселин Койчев - китара; Дочо Панов бас; Радул Начков - барабани.
Дейността на „Джаз линия“ спомага гр. Пловдив да се превърне в средище на джаза. Редица последователи на творческия им стил създават на свой ред самобитна българска музика. Така се раждат групите „Булгара“, „Икадем“, „Point of
view orchestra“, „Балкански коне“. И до днес всички етно-джаз
изпълнители и български народни музиканти се стремят да
усъвършенстват себе си, смесвайки българската народна музика с елементи от джаза. Като еталон за това те използват и
изучават музиката на „Джаз линия“.
Пловдив може заслужено да се гордее с основополагането
на джаза в България от Асен Овчаров. Тук е роден и създателят на българския стил в джаза и най-популярният в света
джаз-музикант Милчо Левиев. Създадена е най-дълго просъществувалата джазова формация в България “Бели, зелени и
червени”, която 35 години поддържа огъня на джаза и превръща града ни в столица на джаза. Тук е създадена и твори групата „Джаз линия“, която дава облик и разпространява българския етно-джаз, развивайки го до неговия съвременен вид. С
дейността си тя обогатява приноса на Пловдив в българската
и в европейската музикална култура и допълва кандидатурата
му за европейска столица на културата през 2019 г.
Понастоящем групата е включена и представлява клон от
родословното дърво на джаза в Европа.
Излишно е да се коментира големия успех и възхищението
на публиката от концерта. Майсторското изпълнение на музикантите и техническите умения са част от този спектакъл,
където музикалната емоция се превръща в емоция на въображението, където тоновете и ритъма се преобразуват в съзнанието на зрителите в преливащи се една в друга картини.
Петър Койчев
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ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА КАТЕДРА „ХОРЕОГРАФИЯ”
Катедра Хореография при АМТИИ Пловдив наелектризира публиката с годишния си
концерт. Традиционното представление грабна вниманието с финес и въображение.

На 23ти май, понеделник, се проведе традиционният
годишен концерт на възпитаниците на катедра „Хореография“ при Академията за танцово, музикално и изобразително изкуство в Пловдив. Красивото шоу, подготвено с
много старание и отдаденост, започна в 18:30 ч. и продължи повече от два часа. Входът за всички желаещи да се насладят на танцовото изкуство бе, както винаги, свободен и
залата на Дома на културата „Борис Христов“ бе запълнена
до краен предел. В програмата бяха включени изпълнения
на студенти от двете специалности „Съвременни танцови
техники“ и „Българска народна хореография“, а специален
гост бе Фолклорен танцов състав „Седенчица“.
Начало на пищното събитие даде танцовият спектакъл
„Списъкът с моите желания“ в три действия – „Излъгани
мечти“, „Изкушение“ и „Ново начало“. Младите хореографи Боряна Иванова, Гергана Колева и Маргарита Веселинова бяха обединили сили и талант, за да развият и представят интригуващата история на Жослин, нейния съпруг
Жослен и малката им дъщеря Надин. С много вълнуващи
обрати и емоционално заредени сцени, спектакълът докосна сърцата на публиката, а преподавателите доц. д-р
Желка Табакова и проф. Хикмед Мехмедов бяха повече от
щастливи с представянето на възпитаниците си.
Концертът продължи с танците, подготвени от студентите в специалност „Българска народна хореография“ –
„Гераците“ по хореография на четвъртокурсничката Цветелина Мандолска и „Шопска сюита“ с хореограф Димитър
Димитров (ансамбъл „Седенчица“) . Третокурсничката
Биляна Ковачева бе подготвила сценично-разработения
обичай „Еньовден от с. Боженци“ под ръководството на ас.
Светлана Станева. Димитър Маринов, студент в Iви курс,
очарова гостите на концерта с чудесния си „Тракийски
мъжки танц“, а следващият драматично-тематичен танц
„Вода“ на Станислава Гачева впечатли всички с изящните
и ефектни костюми, приготвени специално за нейните изпълнители.
Последните три танца за вечерта „Сестра, брата кани на
вечера“ (Сийка Вакрилова, II курс), „Ръченица“ (Димитър
Дойчинов) и „Силата на любовта“ (Христина Маринова,
IV курс) завършиха достойно програмата и допринесоха
изключително много за разнообразието от теми и подходи
и отличното настроение на присъстващите. По думите на
един от гостите, „Годишните концерти на АМТИИ стават
все по-добри с всяка изминала година и като сюжети, и
като изпълнение, и като ефект върху публиката.“
Няма как да пропуснем да споменем и вещото ръководство на проф. д-р Даниела Дженева, проф. д-р Антон
Андонов, гл. ас. д-р Рослана Моравенова, гл. ас. д-р Благовеста Калчева, ас. Светлана Станева, ас. Димо Енев и ас.
Стефан Йорданов благодарение на които се насладихме на
истински професионално подготвен концерт и творческото разгръщане на техните студенти.

Биляна Ковачева

III курс, спец. „Българска народна хореография”
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Оперният театър на АМТИИ – Пловдив
представи

СЕ ВИЛСКИЯ Т
БР Ъ СНАР
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Новата постановка на Академичния оперен театър на
АМТИИ – Пловдив бе интригуващо събитие, представено с
професионализъм и на необходимата висота. Резултат, постигнат благодарение на вдъхновената екипна работа на целия творчески колектив, участвал в музикално-сценичната
реализация.
Под мотото „Шегите на Бомарше”, на 18 и 19 април 2016
г. в Концертната зала на АМТИИ – Пловдив се състояха две
премиерни представления на гениалната buffa на Росини
„Севилският бръснар”. И макар че Академичният театър не
игра цялата опера, умелата адаптация – дело на проф. Павел
Герджиков и доц. д-р Пламен Първанов, не остави и ни наймалкото усещане за фрагментарност, накъсаност и липса на
логическа връзка между избраните откъси, още по-малко пък
и отдалечаване от оригиналния сюжетно-драматургически
ход на действието. Дори напротив! Стегнато, компактно и динамично постановъчният екип от АМТИИ представи операта
чрез нейните основни номера, респ. арии, речитативи и ансамблови сцени, структурирани така, че крайното впечатление остави оценка за цялостен и съвкупен художествен продукт, успешно обединил отделните компоненти на оперното
действие – вокално пеене, актьорска игра, сценография и
инструментален съпровод, в случая в клавирно извлечение.
Безспорно главната заслуга за поредното възхитително постижение на Оперния театър на Пловдивската академия бе на
режисьора на двата премиерни спектакъла проф. Павел Герджиков, на диригента доц. д-р Пламен Първанов, на вокалния
консултант проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и на асистентрежисьора Цветан Цветков – творчески екип, който не за пръв
път демонстрира своя висок професионализъм и отговорно
отношение към образователното и художественотворческото
израстване на студентите от АМТИИ – Пловдив.
Резултатите: Актьорска игра, подчинена на характеристичните принципи на италианската комична опера, с действено
сценично присъствие на всички изпълнители, участвали в постановката; забележителни вокални умения в интерпретацията на партията на Розина, които показа сопраното Габриела
Пеева; артистично и осмислено изграден образ на двигателя
на оперното действие – героят Фигаро, чиято роля изпълни
баритонът Матеуш Тенев; колоритно изваяни образи в персонажите на Доктор Бартоло и Дон Базилио, които бяха играни
съответно от басите Цветан Цветков и Стефан Митревски; успешно участие и на гост-изпълнителя – тенорът Райко Пантелеев в ролята на Граф Алмавива. За ефектната постановка
допринесоха и артистите на второстепенните оперни герои
– Христина Румельоти в ролята на Берта и Андония Рабаджиева в същата роля във второто представление, Константинос
Албантис в ролите на Фиорело и Офицера, както и изпълнителите от вокален ансамбъл “Pro Belcanto” – Мариела Зипова,
Сабиха Емин, Моника Ганчева, Десислава Ковачева, Христина Румельоти, Андония Рабаджиева, Любов Атанасова и Борис Мирчев, които участваха в ансамбловите сцени. Висока
оценка за отлично реализираната постановъчна концепция
заслужава и прецизната работа на пианистите акомпанятори
Георги Гаджев и Йорданка Иванова.
Като допълнение към успешната нова премиера на Академичния оперен театър на АМТИИ бих добавила и факта, че с постановката на „Севилският бръснар” в Пловдив бе отбелязана
200-годишнината от премиерата на операта в Рим през 1816 г.

Поля Паунова-Тошева
Снимки: Таня Върбева
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Български фолклорен дух в Базел
За няколко майски дни (4–8 май, 2016г.) швейцарският
град Базел стана притегателна сила за много младежки
фолклорни и класически хорови формации. Десетият
юбилеен Европейски младежки хоров фестивал беше
отправил покани към осемнадесет състава не само от
Европа, но и от далечни точки на света като Грузия и
Индонезия. Провеждането му (веднъж на две години)
се дължи на големия опит, труд и ентусиазъм на една
неголяма група хора, които са създали и наложили този
музикален форум като традиция.
Акад. проф. Милчо Василев, ас. Стоян Пауров и аз
– Красимира Паурова с гордост следихме проявите
на Академичния народен хор при АМТИИ с диригент
проф. д-р Костадин Бураджиев. Като гости на фестивала се възползвахме от привилегията си да се потопим
в духа на събитията не като участници, а като зрители
и слушатели на всичко, предложено на този музикален
празник. Възможността да се запознаем със забележителностите на града, да комуникираме свободно с участници, диригенти и организатори на фестивала, както и
да присъстваме на избраните от нас концерти, се оказа
изключително благотворна в разширяването на културния ни и вокално-стилистичен мироглед.
Поради юбилейния характер на изданието най-осезаемо беше присъствието на швейцарските хорови
формации (седем от общо осемнадесет състава). Тези,
които се откроиха, бяха хорът на Музикалното училище
в Базел, Младежки хор „Jutz“ – единственият швейцарски вокален състав с репертоар и визия в национален

фолклорен стил и Швейцарски младежки хор – също от
Базел. Впечатление направиха хоровете от Испания, Русия, Швеция, Турция и разбира се Академичният народен хор, който спечели публиката със своя висок професионализъм, визия и колоритна звучност. Като част
от необятния свят на изкуството, рамката на фестивала
се отвори за иновативното мислене на младите хора и
техните ръководители по отношение на музиката, танца, литературата, театъра и модата. Креативните им
решения в представянето на творбите понякога шокираше, но и сигнализираше за промяна в установените
ценности и за нарастваща нужда от интензивен синтез
на изкуствата. Голяма част от диригентите бяха приложили своеобразни подходи в приобщаването на съвременната младеж към хоровото изкуство. Наред с класиците в национален и световен мащаб, те поставиха
аранжименти на популярни песни (Дюк Елингтън, Луис
Армстронг, Кърт Кобейн, Джон Ленън), аранжименти
на традиционни фолклорни песни, както и съвременни композиции, които провокират не само вокалните
умения. Композиторите на тези творби често включват инструментална мелодия или съпровод, сонорни и
алеаторни ефекти, ударни инструменти, звуци и шумове, възпроизведени с уста, ръце и крака, та дори и бийтбокс. Когато към това се прибавят няколко умели хореографски решения, театрално виждане за цялостното
протичане на представянето и оригинално сценично
облекло, то концепцията вече се е доближила до мисленето и чувствителността на съвременната младеж.

» (продължава на стр. 10)
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Трудът е неизменна част в подготовката на всеки
един състав и предпоставка за успешната му изява, но
той бе вложен така, че да не отнема свободата и непосредствеността на изпълненията. Със стойностни
постижения в тази насока бяха: Пономаревски детски
хор „Весна“ от Русия – грабват слушателя с ансамблов
перфекционизъм и ненатрапчива артистичност; Детски
хор „Amics de la Uniỏ“ от Испания – всяка песен е един
малък театрален етюд, подчертаващ прекрасните им
хорови изпълнения; Мъжки младежки хор „Zero8`s” от
Швеция – изключително ниво на подготовка, прецизни
и придържащи се към модерното акапелно пеене; Младежки „Boğaziçi Jazz Choir“ от Турция – вокално-ансамблово майсторство и ярко сценично присъствие, съчетаващо ориенталското и европейското.
Фолклорните състави, участници във фестивала,
бързо привлякоха вниманието на швейцарската публика и спечелиха свой широк кръг от почитатели. С
всяко появяване на сцената Норвежкият камерен хор
„Schola Cantorium“ пренасяше зрителите на мистичните скандинавски брегове, а инструменталният съпровод и прекрасните цигулкови каденци на младия Бьорн
Оде екзалтираха слушателите. Индонезийският детскоюношески хор „Cordana“ беше олицетворение на екзотиката – костюми, ритуално едногласно пеене, много
танци и специфично излъчване, характерно за малайзийските народи. Балканското присъствие на фестивала се подчерта и обогати от Гръцкия юношески хор „Св.
Св. Кирил и Методий“, който заложи на традиционните
за нашата южна съседка песни и импровизирани танци с инструментален съпровод. Създаден специално
за настоящото издание на фестивала, Младежки хор
„Jutz“ беше събрал изпълнители от различни кантони
на страната с цел да се пресъздадат швейцарски фолклорни мелодии по начин, възможно най-близък до автентичните образци. Най-големи адмирации, разбира
се, заслужи Академичният народен хор. Пет дни, наситени с разнообразни емоции и много музика, запечата
в спомените си целият състав: диригентът – проф. д-р
Костадин Бураджиев, хормайсторът – Данка Цветкова
и всички момичета – студентки в АМТИИ – гр. Пловдив.
Фестивалната им програма беше изключително натоварена – концерти в най-големите зали и катедрали
в Базел и околността, дефилета, открити сцени. Присъствахме на така нареченото „работно ателие“, осъществено съвместно с Холандския девически хор. Под
ръководството на диригентите на двата състава, момичетата изработиха и изпълниха по една българска и
холандска песен на съответните езици. Особен интерес
предизвика концертът на хора ни в Музикалната академия в Базел. Той протече по нетрадиционен и оригинален начин, запознавайки аудиторията с българските
фолклорни области и специфичните начини на пеене,
характерни за тях. Направи се съпоставка между автентичната звучност и съвременните обработки на народната песен. Тук се изпълни за пръв път и аранжимента
на песента „Anneli, wo bisch geschter gsi?“ на акад. проф.
Милчо Василев, която улови и обедини по завладяващ
начин духа на българския и швейцарския фолклор.
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Приобщаването на публиката към магичното излъчване на българската народна песен, беше последния и най-атрактивен етап от концерта. С голям
ентусиазъм публиката разучи и изпълни заедно с
Академичния хор обработката на Ст. Мутафчиев „Отдолу идат“.
Юбилейният фестивален концерт „Цветовете на
културите“ беше крайния резултат на един проект,
чиято цел е обединението на различни европейски
култури на няколко нива. Месеци преди събитието
организаторите на фестивала отправиха истинско
предизвикателство към композиторите от всички
гостуващи държави – да създадат хорова творба,
съчетаваща автентична швейцарска песен с най-характерното от фолклорната песенна традиция на съответната страна. Сред десетките изпратени ръкописи, произведението на композитора Стоян Пауров,
както и произведенията на още трима композитори от Норвегия, Холандия и Турция, бяха избрани и
включени в този концерт. Швейцарският младежки
хор от Базел с диригенти Никълъс Финк и Франсоа
Савой обедини сили с всеки един от четирите състава – Академичен народен хор от България, Младежки хор „Schola Cantorium“ от Норвегия, Холандски
младежки хор и Младежки „Boğaziçi Jazz Choir“ от
Турция, в представянето на наградените творби. За
великолепното изпълнение на обработката „Anneli,
wo bisch geschter gsi?“ на Стоян Пауров и неповторимото изживяване, с което двата хора удостоиха всички нас – гостите на това събитие, трудно се намират
думи. Възторжените овации на публиката в препълнената зала без колебание дадоха своята най-висока
оценка за българските музиканти.
С огромен принос за успеха, съпътстващ всяка изява на нашия състав е, разбира се, неговият диригент. Пътищата в изкуството се вървят дълго и нелеко – между дребните технически детайли и високите
художествени върхове стоят безкрайни репетиции,
дисциплина, творчески търсения и себеотдаване,
но постигнатите от него резултати, заслужават всяка
една крачка. Прекрасните български гласове и мелодии докоснаха сърцата на зрителите, карайки ги да
уловят уникалното излъчване на родния фолклор.
С чувства на радост, гордост, благодарност и любов
ние – българското присъствие извън сцената, винаги
изпитвахме тръпката от съпреживените емоции. За
швейцарската публика този фестивал беше истински
празник. Отворена и непредубедена, тя препълни
залите и катедралите, демонстрирайки високо ниво
на интерес към хоровото изкуство. Убедена съм, че
малка част от младежите на този форум притежават
амбицията да се обучават и реализират като професионални музиканти, но също така съм убедена, че
всички останали ще израснат като истински ценители на стойностното в музиката, ще му отдават време
и средства и ще възпитат достойно следващото поколение.
Красимира Паурова

МАЙСТОРИТЕ
Н А С Ц Е Н АТА Н А А М Т И И

„
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В навечерието на светлия български празник 24 май – Деня
на българската писменост и култура, в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство се възроди традицията за творческа среща на различни поколения фолклорни
изпълнители. Гости бяха утвърдените, не само в България, но
и зад граница, фолклорни изпълнители - Недялко Недялков
(кавал), Ангел Димитров (тамбура), Петьо Костадинов (гайда)
и Пейо Пеев (гъдулка) – солисти на Оркестъра за народна музика при БНР.

„Майсторите” – така бе озаглавен и финалният концерт, с
който завърши двудневното работно ателие с изявените фолклорни изпълнители, които дойдоха, за да посвирят с нашите
студенти, а те от своя страна да се опитат да разгадаят някоя
„тайна” от изкуството на майсторите при непосредствения си
контакт с тях.
Два пълноценни и изпълнени с много музика и емоции дни,
в които нашите студенти се запознаха отблизо с уникални изпълнителски маниери и най-новите тенденции във фолклорното инструментално изкуство. Време, през което колегите от
първи до четвърти курс станаха малко по-мотивирани и убедени, че има защо да работят за личното си усъвършенстване
като творци.
Събитето започна с емоционално приветствие на Ректора
на АМТИИ проф. акад. Милчо Василев, който подчерта дълбоката връзка на „майсторите” с Академията. На концерта,
освен като виртуозни солисти, изпълнителите се представиха
и като автори на музика за народен оркестър. В програмата
бяха подбрани изключително творби на самите гости, които
представиха в най-пълна светлина тяхното майсторство и
усет в музицирането – „Джафарски мелодии” на Н. Недялков,
„Дългополска девятка” на П. Костадинов, „По граовски” на П.
Пеев и „Вълчова ръченица” на Ангел Димитров. Феноменалното „Стакато” на Н. Недялков отново „взриви” публиката, а
за първи път бе изпълнена и композицията „Крали Марко” от
Ангел Димитров, със специалното участие на акордеониста
Тончо Тонев. Основна роля в концерта имаше Академичния
народен оркестър, който успя да претвори максимално авторовите идеи в пиесите.
Катедра “Музикален фолклор” ще продължи традицията
утвърдени вече имена в българския музикален фолклор да
гостуват в АМТИИ, защото от това имат полза само нашите студенти – тези, които вярвам ще бъдат следващите „майстори”.

доц. д-р Владимир Владимиров

12

АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ

Брой 40, юли 2016 г.

„Национален конкурс „Млад учител по музика”
в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

На 22 април, 2016г в концертна
зала на АМТИИ гр. Пловдив се проведе Пети национален академичен
конкурс „Млад учител по музика”. Събитието се реализира по проект „Национален конкурс Млад учител по
музика” и е традиция за катедра „Музикална педагогика и дирижиране”
в АМТИИ. Ръководител на проекта
е доц. д-р Цветанка Коловска и членове: ас. Милка Толедова, ас. Диана
Райчинова, ас. Жан Пехливанов.
Тазгодишното издание е представено от две интересни мероприятия
– Конкурс за млад учител по музика
и среща-разговор с участници в Конкурса, базови учители по музика, колеги преподаватели, студенти, докторанти, представители на различни
институции по проблеми, касаещи
музикалното възпитание и обучение.
Конкурсът „Млад учител по музика” се откри с изпълненията на
най-малките певци от вокална група
„Бамбини” при ОДК – Пловдив с художествен ръководител Снежана Донева и корепетитор Димитър Донев,
възпитаници на АМТИИ.
Участниците в конкурса се състезаваха в три категории – категория
„Млад специалист по музика с про-

фесионален опит по специалността
до 5 години”, категория „Магистър”
и категория „Бакалавър”. Всеки от
кандидатите реализира урок по музика на сцената на АМТИИ с избран
от него училищен клас, като темата на представения урок също е по
избор на кандидата. Критериите за
оценяване са съобразени с най-новите тенденции в музикалната педагогика, което стимулира участниците към приложение на иновационни
подходи и педагогически решения.
Жури в петото издание на Конкурса бяха: председател – доц. д-р
Таня Бурдева от катедра „Музика” в
ПУ „Паисий Хилендарски”, членове –
проф.д-р Капка Солакова от АМТИИ,
гр. Пловдив и г-жа Вили Терзийска –
главен учител от СОУ „Георги Брегов”
гр. Пазарджик.
Присъдени бяха следните награди:
· в категория „Млад специалист по
музика с професионален опит до 5
години” – Първа награда за Мария
Иванова Стоименова, преподавател
по музика в СОУ „Народни будители”
гр. Пазарджик
· в категория „Бакалавър” – Първа
награда за Анастасия Иванова Баткова, АМТИИ, гр. Пловдив

· в категория „Магистър” – две Вто-

ри награди: за Делчо Георгиев Власаков и Стоян Василев Стоянов, АМТИИ, гр. Пловдив.
Среща-разговор по актуални проблеми на музикалното обучение и
възпитание събра представители на
различни институции, имащи отношение към изучаването на Музика
в училище, детска градина, центрове за извънучилищна дейност и др.
Сред гостите на срещата бяха: г-жа
Нели Спасова – ст. експерт „Изкуства”
в РИО – Пловдив, доц. д-р Таня Бурдева – ръководител катедра „Музика”
в ПУ „П. Хилендарски”, Вили Терзийска –, главен учител по музика в СОУ
„Георги Брегов” гр. Пазарджик, доц.
Кирил Чапликов – декан на факултет „Музикална педагогика”, проф.
д-р Капка Солакова – ръководител
катедра „Музикална педагогика и
дирижиране” в АМТИИ гр. Пловдив;
колеги от АМТИИ, базови учители по
музика, докторанти и постдокторанти от катедра „Музикална педагогика
и дирижиране”, студенти от специалност ПОМ, както и от други специалности в АМТИИ.
доц. д-р Цветанка Коловска

Снимки: Таня Върбева
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ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ В АМТИИ
На 26 – 27 април в АМТИИ, при значителен интерес и от други висши
училища се проведоха превърналите се вече в традиция Пролетни научни четения. С тържествено слово
ректорът, акад. проф. Милчо Василев
даде старт на събитието. На научния
форум бяха изнесени 26 доклада.
Според своята тематика те бяха разпределени в три секции – „Теория и
педагогика на музиката“, „Музикален
фолклор и хореография“ и „Изобразителни изкуства“.
Първото заседание на секция „Теория и педагогика на музиката“ с водещ деканът доц. Кирил Чапликов,
започна с доклада на доц Стела Митева-Динкова, която представи апликатурни идеи за изпълнение на гамите
в соловата партия на концерти за китара и оркестър от Хоакин Родриго.
Докторантът Диан Чобанов повдигна
завесата пред детайлната аналитична работа на диригента върху партитурата като основа на неговата концепция за творбата и на успешната ѝ
сценична реализация. Изхождайки от
солидни знания за несъвършенствата на медните духови инструменти
от епохата на виенския класицизъм,
проф. д. изк. Мирослав Недялков от
ШУ „Епископ Константин Преславски“
представи свои идеи за участието на
тези инструменти при оркестриране на клавирни сонати от посочения
период. Милена Томанова от ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград запозна
аудиторията със своя личен опит в
работата по детски музикално-сценични творби. Асистент Петър Салчев
разгледа приноса на ярки български
творчески личности като Панчо Владигеров и Милчо Левиев, както и на
техни последователи в съвременната музика и театър. Докторант Георги Шамлиев сподели свои виждания
относно целесъобразността на някои
термини в полифонията. Студентката
Златка Миронска анализира музикалноизразните средства използвани от
Ференц Лист в пиесата „Фонтаните
на вила Д'Есте“ из Втора тетрадка на
клавирния цикъл „Години на странстване“. Второто заседание на секцията с водещ доц. Цветанка Коловска
започна с доклада на доц. д-р Любо-

мир Караджов. Той изказа свои идеи
за създаване на страница на АМТИИ в
социалната мрежа Фейсбук с основни
цели популяризиране на концертни и
научни събития, обществено значими
достижения и каузи на Академията
и осъществяване на ефективна двустранна връзка с хората с интереси
към музиката, танца и изобразителните изкуства. Главен асистент д-р Юлияна Панова от ШУ„Епископ Константин
Преславски“ разгледа управлението
като целенасочено въздействие върху дадена система и конкретно управленската и организираща позиция
на диригента в музикалноизпълнителския процес. Историческият процес на формиране на музикалното интониране с цел изясняване на неговата същност беше обект на внимание в
научния доклад на асистент д-р Милена Богданова. С грижа към децата със
специални образователни потребности постдокторант Мария Стоимено
ва разгледа приложимостта на интерактивни методи за обучение спрямо
възможностите и специфичните образователни нужди на тези ученици с
цел по-пълното им приобщаване към
класа. Докторант Велислав Годжунов
запозна аудиторията с творчеството
за ударни инструменти на японски
композитори от втората половина на
ХХ век от позицията на съчетаване
на западноевропейски и традиционно японски композиционни похвати.
Докторант Радостина Кацарова представи исторически факти за първата
детска оперетка от 1910 година и дейността на пловдивската „Детска музикална китка“ ръководена от Димо
Бойчев. Историческа насоченост имаше и докладът на студентката Събина
Бодурова, която изясни факти около
създаването и съдържанието на вестник „Музикален живот“ от 1981 – 1984
година. Студентът Андреас Триандофилидис разгледа народната оратория „Достойно есть“ от Микис Тиедоракис, създадена по поема на Одисеас Елитис, като изтъкна новаторския
подход в изпълнителския състав –
включването на народен оркестър,
равноправен на класическия като
роля в музикално-градивния процес,
както и на солист-народен певец.
» (продължава на стр. 14)

Снимки: Таня Върбева
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» (продължение от стр. 13)

В доклада на докторантката Цветелина Кокоранова беше представен творчески портрет на арфистката Хенриет Рение и нейна творба за
арфа. Докторант Велислава Стоянова разгледа ранната творбаза глас и
пиано „Танки“ от Николай Стойков,
като проследи връзката на музиката
с японската поезия и изнесе факти за
сценичния живот на вокалния цикъл.
Заседанието на секция „Музикален фолклор и хореография“ беше
открито с доклада на асистент д-р
Зоя Микова. Тя анализира песни, изпълнявани на арменския обред Виджаг (свързан с празника „Хампарцум Крисдоси“ - арменския Спасов
ден) и донякъде сходен с българския
обичай „Ладуване“. Асистент Стефан
Йорданов направи сравнение между
състояли се по-рано и съвременни
възстановки на Априлското въстание
в град Перущица. Асистент д-р Зоя

Микова изнесе богата информация
за културния живот и някои традиции на големите етнически общности
в Пловдив. Асистент Стефан Йорданов разгледа претворяването на българските народни танци „Трите пъти“,
„Граовско“, „Шира“, „Малешевско“,
„Ширто“ и „Селско“ в концерт-спектакъла „Лебедово хоро“ по музика
от П. И. Чайковски и Георги Андреев.
Докладът на студента Николай Гурбанов имаше лингвистична насоченост
– изясняван беше произходът на наименования на песни, танци и инструментални творби.
Заседанието на секция „Изобразителни изкуства“ с водещ доц. Елена
Кантарева започна с доклада на доц.
д-р Мъгърдич Касапян относно характерни свойства на двата неутрални „цвята“ - черно и бяло, на изразни
средства свързани с тях и на формите на естетическа практика, които

използват черно-бял изказ. Докторантът от Великотърновски университет Димо Иванов сравни художествени характеристики на няколко
монументални сграфита от Южна
Америка от последните десет години, извличайки техни общи стилови
черти. Към отделни жанрове в изобразителните изкуства бяха насочени
последните два доклада – докторант
Петя Узунова проследи зараждането
и развитието на натюрморта, а докторант Теодора Цанкова съсредоточи
вниманието си върху понятието пейзаж, като разгледа и някои синоними.
Пролетните научни четения бяха
закрити от заместник-ректора по научна дейност проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак, която сподели идеи
за организацията бъдещи издания на
научния форум.
доц. д-р Красимира Филева

160 г. от рождението на антон безеншек
През 2014 г, по инициатива на
дружеството на стенографите в
България и лично на неговия председател г-н Карамфил Матев бе
чествана 160 годишнината от рождението на бележития словенски
учен проф. Антон Безеншек, живял
и работил в Пловдив, основател на
стенографията в България, а през
2015 г бе отбелязана 100 годишнината от неговата смърт.
В Пловдив има два паметника на
А. Безншек дело на пловдивския
скулптор доц. Свилен Костадинов
– преподавател по скулптура в АМТИИ. Първият – гранитен бюст – е
направен през 2000 г и се намира
в централния градски парк. Вторият – релефен портрет – бе поставен на фасадата на къщата, в която е живял А. Безеншек в Пловдив

Доц. Свилен Костадинов и Карамфил Матев пред
бронзовото копие във Франколово.

на ул. „В. Търново“, през 2015 г, по
повод гореспоменатите чествания.
По повод тези чествания в Пловдив
гостува делегация от дружество
„Антон Безеншек“ в град Франколово, Словения. По тяхно желание
скулпторът Свилен Костадинов изработи копия на портретите. Бронзовото копие на бюста е поставено
пред училище „Антон Безншек“ във
Франколово. Копието на релефния
портрет е поставено на фасадата
на родната къща на А. Безеншек, в
с. Буковье. Тържество по повод откриването на този портрет се състоя на 21 май 2016 г, на което бяха
поканени да присъстват скулпторът доц. Свилен Костадинов и
председателя на дружество на стенографите в България Карамфил
Матев.

Брой 40, юли 2016 г.

15

АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ

РЪКА ЗА РЪКА
За седма поредна година се прове
де пролетното издание на Междуна
родния фестивал „Дни на музиката
в Балабановата къща”. Фестивалът
се ор
га
низира с подкрепата на
Фондация „Америка за България”,
Фондация
„МузикАртисимо”,
Община Пловдив, Об
щин
ски ин
стит ут „Старинен Пловдив”, Ми
нистерство на култ урата, Държав
на опера – Пловдив, Исторически
музей, НУМТИ „Добрин Петков”,
АМТИИ и др. Грандиозният фести
вал на изкуствата посреща знаме
нити певци, инструменталисти, диригенти и художници от цял свят.
На 29-ти май в рамките на
тези праз
нич
ни дни за град
Пловдив, част от събитието стана
Четвъртият Голям детски концерт
в „Дни на музиката в Балабано
вата къща”, проведен в Рим
ския
стадион. Концертът бе съвместен
между Симфоничния оркестър на
НУМТИ „Добрин Петков” с диригент доц. д-р Пламен Първанов
и Академичен народен хор при
АМТИИ с ди
ри
гент проф. д-р
Костадин Бураджиев. Програмата
на концерта включи изцяло произ
ведения на български композито
ри, голяма част от които са съвре
менни.
Концертът започна с две произведения от композитора Асен

Диамандиев – „Малка Пиринска
сюита” за симфоничен оркестър
и „Родопски миниатюр” за стунен
оркестър. Съвместните произведения на двата състава бяха на основата на фолклора. Композиторът
Стоян Пауров е сред представителите на съвременните автори на народна музика. Прозвучаха две песни от неговото творчество – „Две
шопски песни” и „Девойко, мъри,
хубава”. Концертът продължи с
„Картини от Тракия” на гъдуларя Ангел Добрев. Произведението
бе изградено въз основа на интерпретация върху песента „Женала е
дюлбер Яна” на Вълкана Стоянова
– безмензурна песен от тракийска
фолклорна област, изпълнена в
размер ¾. Гост солисти бяха Васил
Василев – кавал и Калин Кирков –
гъдулка.
Последва изпълнение на Пер
кусионен ансамбъл „Престо” при
НУМТИ „Добрин Петков” с ръководител Пенчо Пенчев. Акаде
мичният народен хор при АМТИИ
изпълниха три акапелни песни
– „Отдолу идат” на Сте
фан Му
тафчиев, „Я ти постилам шарени
черги” и „Алтън Маро” на Кирил
Стефанов. „Родопска импресия” на
проф. д-р Костадин Бураджиев за
народен хор и симфоничен оркес
тър бе следващото произведение в

изпълнение на двата състава.
Прозвучаха песни от различните
фолклорни области на България.
Богатите на неразвноделни размери и променящи се темпа произведения бяха още по-впечатляващи,
изсвирени от класически инструменти. Непосредствено преди края
на Големия детски концерт бяха изпълнени две песни в аранжимент
на известния съвременен композитор Георги Андреев – „Разболел се
е млад Малин” по музика на Георги
Генов и „Сюита” по музика на
Атанас Илиев. За финал бе избрана
една от известните музикално-сценични сюити на Кирил Стефанов –
„Биляна”.
За пореден път културната столица на страната стана свидетел на
магията от съчетанието на фолклора със симфоничния жанр. Децата
на НУМТИ „Добрин Петков” и
студентите от АМТИИ гр. Пловдив
доказаха своя професионализъм
пред многобройната публика.
Благодарение на двама изключителни диригенти – доц. Пламен
Първанов и проф. д-р Костадин
Бураджиев Детският концерт остави трайна следа в съзнанието на
слушателите.

Габриела Пеева
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