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На 9 ноември 2016 в концертната 
зала на АМТИИ – Пловдив се състоя 
юбилеен концерт по повод 120-го-
дишнината на именития български 
композитор Петко Стайнов. 

Тържественото събитие започна с 
кратко встъпително слово на проф. 
д-р Даниела Дженева. От думите й 
почувствахме значимостта на ярката 
творческа личност на Стайнов за бъл-
гарската култура и за образа на Бъл-
гария по света.

Синът на композитора – архитект 
Стефан Стайнов, по предварителна 
молба на организаторите запозна 
публиката с предстоящите прояви 
в цялата страна, с които ще бъде от-
белязан юбилеят. Сред тях са конфе-
ренция, организирана от БАН, пре-
давания по националното радио, 
многобройни концерти с участието 
на различни изпълнители. Арх. Стай-
нов припомни и че през 2016 изда-
нието на конкурса „Вива ла музика“ 
беше посветено на Петко Стайнов и в 
програмата бяха включени нови, на-
писани специално за случая творби 
от съвременни български автори по 
теми от произведения на видния бъл-
гарски композитор.

Беше прожектиран филм, в който 
обстойно беше разгледана много-
странната творческа активност на 
Стайнов. Чрез филма бяхме „допусна-
ти да надникнем“ в родната му къща, 
да чуем изпълнения на знакови не-
гови произведения, коментари на 
изтъкнати български музиканти като 
Виктор Чучков, Агапия Баларева, слу-
шахме и интересния разказ на уред-
ника на музей „Петко Стайнов“ - Иво 
Косев – на фона на съхранената об-

становка в родния дом на композито-
ра. Гледайки филма бях разтърсена от 
нещо, което неминуемо ще повлияе 
като окриляващ пример в бъдеща-
та ми работа и което ще предам и на 
студентите си – това, че със силния си 
дух Петко Стайнов не е допуснал да 
бъде победен от личната трагедия – 
ранната загуба на зрението си. Вмес-
то това той уверено, със самочувстие 
и топла всеотдайност, превъзмогвай-
ки трудностите, е дарил на България 
своето многостранно и значимо дело. 
По същия начин творбите му, дори 
двете ранни песни създадени по сти-
хове повлияни от символизма, не са 
пропити с песимизъм. Нещо повече 
– вместо това, слушайки вокалните 
и симфонични произведения, в съз-
нанието на възприемащия се налага 
асоциацията със свежото, вдъхновя-
ващо многобагрие на картините на 
Владимир Димитров – Майстора.

Видният български композитор, 
диригент, пианист, публицист и об-
щественик Петко Стайнов е роден 
на 1 декември 1896 в Казанлък. След 
инцидент, още на 11 годишна възраст 
младежът загубва зрението си напъл-
но и необратимо. Завършва Институ-
та за слепи в София, посещава Част-
ния музикален лицей в Брауншвайг, 
след това завършва Дрезденската 
консерватория, където учи при Ернст 
Мюнх и Александър Волф.

Артистичната му дейност протича 
в няколко направления. Като пианист 
Стайнов концертира с успех в Бълга-
рия и Германия.

Като хоров диригент името му се 
свързва с възстановяване и ръковод-
ство на Певческото дружество на род-

Празничен концерт в аМтии
по повод 120-годишнината на Петко Стайнов

ния му град Казанлък, с това, че един 
от създателите и диригент на Хора на 
слепите. Двата хора, съхранили него-
вите традиции, днес логично носят и 
неговото име.

Богатата му публицистична дейност 
включва статии за българското про-
фесионално музикално творчество, 
народната песен, хоровата песен, ма-
совото музикално обучение в Бълга-
рия, музикално-обществени въпроси.

Мащабната обществена дейност 
на Петко Стайнов е много ценна за 
развитието на българската музикал-
на култура и установяване на профе-
сионални музикални традиции. Той е 
председател на Съюза на народните 
хорове, съучредител и председател 
на Дружеството на българските ком-
позитори „Съвременна музика“, след 
което – и постоянен член на Управи-
телния съвет на Съюза на българските 
композитори, директор на Народната 
опера, председател на Държавната 
филхармония, основател и ръководи-
тел на Института за музика, днес Ин-
ститут за музикознание при БАН. Под 
негово ръководство са събрани и за-
писани множество български народ-
ни песни. Стайнов създава списания-
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та за слепи „Вестител“ и „Съдба“, той е 
един от учредителите и организатор 
на Събор-надпяване в Рожен. 

Ярката и богата дейност на Петко 
Стайнов като композитор е нераз-
ривно свързана със стремежа за по-
стигане на национално звучене. Реа-
лизиращ чрез творбите си идеята за 
създаване на български национален 
стил в музиката, тоновият творец съз-
дава симфоничната сюита „Тракийски 
танци“ - изучавана и до днес в общоо-

бразователното училище, симфонич-
ната сюита „Приказка“, симфоничната 
поема „Тракия“, концертната увер-
тюра „Балкан“, Младежка увертюра“, 
„Симфонично скерцо“, две симфонии. 
Като композитор на хорова музика 
Стайнов пише хорови балади, мно-
гобройни авторски хорови песни, 
прави обработки на народни песни. 
Голяма част от тези произведения 
и до днес се изпълняват в България, 
някои звучат по електронни медии в 

страната и чужбина, а хорови песни 
са участвали в програмата на значи-
ми международни конкурси. 

Хор „Гаудеамус“ с диригент доц. д-р 
Весела Гелева изпълни песента „Хайде, 
бре Яно“ и тропара „Христос воскресе“. 
Двете твърде различни творби пред-
ставиха различни страни от богатите 
възможности на хора. Докато в „Хай-
де, бре Яно“ заедно с виталността на 
мелодията се долавяха и мечтателни 
интонации, „Христос воскресе“ проз-
вуча с аскетично строга изчистеност 
от ефекти, просветлено, с кристално 
чист звук и ясно контурирани фрази.

В интерпретация на Матеуш Тенев 
и Елвира Матева чухме песента „Нощ“. 
Всички нюанси от разнообразната 
емоционална палитра на музиката 
– от мрачно безпокойство до нежна 
гальовност – бяха вълнуващо пресъз-
дадени от двамата изпълнители. 

Мецосопранът Христина Румельо-
ти, цигуларката Йоана Чуклева и пиа-
нистката Елвира Матева представиха 
песента „Печалният ми брат“. Идеята 
сопранова партия да се повери на 
мецосопран в конкретния случай се 
оказа много сполучливо решение. 
Красивият глас на младата певица 
със запомнящ се наситен тембър, тре-
вожният шепот на триолите с тихата, 
пластична ефирност на звука на ци-
гулката, деликатно пресъздаден от 
Йоана Чуклева и плътният клавирен 
акомпанимент с топъл нисък регис-
тър; като различни оттенъци на едно 
и също чувство по въздействащ начин 
пресъздадоха музиката, изразяваща 
разочарование, дистанцираност от 
копнежите, тревогите и капризите на 
света, тиха, смирена молитва.

Обработката „Що ми е мило и дра-
го“ и авторските песни „Коледарско 
хоро“ и „Коледари“ бяха изпълнени от 
Академичния народен хор. Под май-
сторското ръководство на диригента 
проф. д-р Костадин Бураджиев щедро 
разцъфнаха слънчевите багри на хар-
монията от „Що ми е мило и драго“, 
празничната жизнерадост на „Коле-
дарско хоро“. Динамически разноо-
бразната „Коледари“, артистично пре-
създадена с отчетливи контрасти в 
наситеността, щрихово многоцветие, 
с ярко, апотеозно звучене във фина-
ла, беше достоен и ефектен завършек 
на тържествената вечер.

Красимира Филева

Снимки: Таня Върбева
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МАЙСТОРСКИЯТ КЛАС НА БОЯН ВОДЕНИЧАРОВ ПО ПИАНО И ИМПРОВИЗАЦИЯ

Идеята за това събитие  се появи преди повече от две 
години. Знаехме, че ще остави дълбоки следи в съзнанието 
на участниците, а някои ще промени завинаги. Знаехме, че 
личността на Боян Воденичаров обединява  духовно, твор-
чески и артистично идеята за среща с пианист от европей-
ска величина. Проектът се случи от 23 до 27 октомври 2016  
в зала „Юрий Буков” в АМТИИ. Възможност да участват 
имаха  пианистите от цяла България. Именитият български 
пианист привлече широк кръг музиканти като слушатели, 
в т.ч. изпълнители на други инструменти, диригенти, ком-
позитори, педагози, джаз-музиканти, ученици, студенти, 
докторанти. 

Пианист с международна кариера, Боян Воденичаров 
е единственият българин, който четирикратно е член на 
журито на клавирния конкурс „Кралица Елизабет” (вклю-
чително  2016 г.). В биографията си има  няколко приза от 
международни конкурси (Сенигалия, Бузони и Брюксел), 
стипендия „Фулбрайт”, специализация при Леон Флайшер 
в САЩ, звукозаписи за световни компании, участие в евро-
пейски музикални фестивали, концерти във всички големи 
центрове по света. Като педагог започва да работи в НМА 
„Проф. Панчо Владигеров” София(1988-91), продължава в 
консерваториите на Гент и Лиеж, Белгия. В момента е про-
фесор по пиано, пианофорте и импровизация в Кралската 
консерватория в Брюксел. Дълго време изучава автентич-
ната природа на старите инструменти пианофорте и тан-
гентенфлюгел. Известни са успехите му като композитор и 
импровизатор.

Фигурата на големия пианист съчетава  ролята на педа-
гог, композитор и изпълнител,  напомняща старите май-
стори на клавирното изкуство от епохата на Барока. Осо-
бен интерес представлява тази симбиоза в личността му, 
подплатена с дълбоко осмислена теоретична подготовка и 
познание за музикалната наука, трупано с години. В рам-
ките на форума в  Концертната зала на Академията се про-
веде среща-разговор на пианиста с аудитория от студенти 
и преподаватели. Видяхме и чухме Боян Воденичаров в 
друга светлина – способността  на ерудита, на човека с го-
леми хоризонти,  да анализира съвременния свят, да суми-
ра своята житейска и професионална философия. Едва ли 
има друга мотивация за  пътя на педагозите по пиано  ос-
вен  истината, изказана от Боян - „педагог става онзи, кой-
то не може да не сподели и предаде на други онова, което 
знае”!!!! Независимо от всичко, не може да не го направи!!! 
Напълно лишен от усещането за звезден блясък, естестве-
но и в непосредствен диалог с присъстващите, той разкри 
подробности от своя опит „по пътя към сцената”,  който 
съдържа феномена „да се оставиш на интуицията си”, след 
като си осмислил и технически постигнал целите на интер-
претацията. Интуиция, която не е само плод на ярък талант, 
а черпи пряко от  познанието за основите на музикално-
то изкуство. Разбира се, това изисква известна практика и 
ниво, за да бъде разбрано и осъзнавано. С няколко думи 
Боян Воденичаров направи разрез на  света, в който живе-
ем, описа властта на постлибералните режими и култа към 

материалното, изместващ културните ценности. Срещата  
остави дълбок отпечатък в съзнанието на присъстващите. 
В края й, пианистът  изпълни джаз-импровизация, с която 
ни въведе в друг свят, свят  обживян спонтанно, пълно-
кръвно, всеотдадено и......... незабравимо!

Майсторският клас на Боян Воденичаров ще бъде за-
помнен с добре изградената стратегия в методите на пре-
подаване. Основният принцип бе насочен към кардинални 
промени в мисленето, в аналитичното отношение към из-
пълнението, към основите на интерпретацията. Реакцията  
му в уроците бе спонтанна, целенасочена, индивидуална 
към отделните участници. Независимо от огромното мно-
гообразие на похвати и форми на работа, могат да бъдат 
изведени някои обобщаващи принципа:

- Основен принцип на работна стратегия  е остта компо-
зитор-произведение – интерпретация; 

- Урокът започва с „В началото бе похвалата” - добрите 
думи за изпълнението, дори при несполуки или моментни 
неудачи. (Подходът винаги въздейства стимулиращо);

- Първото цялостно изпълнение (задължително ця-
лостно, дори етапът на изучаване да е начален) е вре-
ме за преценка нивото на индивидуалните дадености и 
умения(музикални, интелектуални и технически); 

- Анализ от общото към детайла и обратно,  от компо-
зиционните средства към реалната звукова картина, към 
особеностите на стила, епохата, обединяване на формата. 
Аналитичното мислене, като част от т.н. „развиващо 
обучение”(Ципин) стимулира слуховия контрол върху це-
лия процес на изпълнителската дейност; в дългосрочен 
план  подпомага практически самостоятелната работа 
„вкъщи”;

- Постигане на бърз резултат непосредствено в урока, 
вследствие на преосмисляне на грешката, в контекста на 
предложения  път за овладяването й още в урока. Точни на-
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соки и препоръки „на време и на място”;
- Блестящо свирене - показ на самия Боян Воденичаров, 

неоценима способност да борави с широка територия от 
клавирния репертоар, като силна провокация към учени-
ците.

Аналитичният подход  използван от мислещия пианист, 
поставен в центъра на творческото претворяване / пре-
създаване на произведението, осмисляне на компози-
ционните идеи и техническите проблеми са основни бе-
лези на силно наситената работна атмосфера в уроците. 
Основната цел на педагога Б.Воденичаров е да изгради у 
ученика чувствителност към връзката със звуковата еми-
сия, като пропорции в пространството и създаване на поле 
за слушане(чуване), дори „виждане” в голям пространствен 
мащаб. Аспекти на неговата клавирна педагогика са един-
ството, цялостта на идеята, дългото мислене, а не фокуси-
рането върху  близки цели -  върху мотив, фигура или такт 
(характерно за по-неопитните). Основно изискване се 
отнася до темповата организация на музиката, центриране 
на отклоненията в темпото, в цялостния времеви процес. 
Тази цел може да бъде постигната единствено от правил-
ния двигателен жест,  изразяващ дългата мисъл с  рисунъка 
на цялостно движение, без това да противоречи на  малки-
те  подробности, на прецизността във всичко и над всичко!

Трудно е да се опише всяка подробност в уроците на 
Боян Воденичаров, но не може да се пропусне неговия 
индивидуален подход към звукоизвличането - чувстви-
телността към интониране в директна мисловно-слухова 
връзка между върха на пръстите и струната: слуховият 
контрол се насочва към главния звукоизточник - струната, 
обертоновата природа на звукореда. Пряко това отправя 
звуковата субстанция към старинния инструментариум и 
автентичното звучене на музиката на Бах и Скарлати, но 
също на Хайдн, Моцарт, Бетовен, Шуберт и др. 

Методите  му на преподаване са отражение на широките 
културни пластове в интелектуалния му свят. Очевидна е 
връзката между езика на речта и музиката, както и добре 
известните морфологичен и синтактичен анализ,  кои-
то тъй добре владее и използва. Редица примери с ясно 
разчленено произнасяне на речта пряко помагат за точна 
артикулация. От друга страна, несъвършенства в метриче-

ската организация на изпълнението бързо се преодолява  
чрез ярка илюстрация на ударенията на думите, поставени 
правилно или не, изменящи логиката в смисъла на  изрече-
нията. „Да се слуша тишината!” бе категорично изискване. 
Основният клавирен репертоар - сонатите на Хайдн, Мо-
царт и Бетовен съвсем естествено създава поле за мисле-
не в тоналността, слушане на модулациите, хармонията, 
ритмичния пулс, връзката с оркестровите тембри и драма-
тургията. Няма участник, който да не е осъзнал и запомнил 
значението на аподжатурата като музикално явление, на-
чинът на изпълнението й. Цялостната творческа атмосфе-
ра увлича свирещите в стремеж към самостоятелна ини-
циатива, към търсене и откриване на решения: точен звук, 
мисловна организация, характер на музиката, емоционал-
на реакция. Възможността да станем свидетели на всичко 
това се дължи на Боян Воденичаров, който независимо от 
лошото си физическо състояние, поради заболяване от 
грип, преподаваше  с настроение и жив творчески импулс .

Чухме наистина върхови постижения от талантливи пи-
анисти от младата генерация като Илиана Кръстева, Емил 
Бояджиев, Николай Маринов, Борис Петков, Георги Чико-
лов, Биляна Динкова, Анна-Мария и Борис Узунови, Георги 
Бойкин  и др. Независимо от възрастта и напредналостта, 
езикът на Боян Воденичаров изискваше от тях сериозна 
култура, теоретична подготовка и абстрактно мислене. 

За силното, всеобхватно присъствието на Боян Воде-
ничаров в дните на майсторския клас свидетелстват еже-
дневните разговори, продължаващи до днес върху теми 
„от” и „за”  клавирната методика. Майсторският клас не 
беше само по пиано и импровизация. Посланията му имаха 
по-широк смисъл, бяха свързани с основите на теорията и 
практиката на изпълнителското изкуство, с ценностите, из-
повядвани от личностите в изкуството, които имат какво да 
кажат чрез музиката и могат да накарат другите да ги пос-
ледват. Благодарим за щедростта, откритостта и „малките 
тайни на големия пианизъм”, които той сподели. Събитие-
то ( защото не би могло да се нарече по друг начин) беше 
„глътка свеж въздух” сред общо-взето сивото звучене на 
ежедневните уроци, но уви, без които не е възможен нито 
един майсторски клас.

проф. Роксана Богданова

Снимки: Таня Върбева
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На 25.11.2016 г. АМТИИ бе домакин на „Културен се-
минар НЕПОЗНАТИТЕ“ ПЛОВДИВ 2016. Първото изда-
ние беше посветено на арменската, еврейската, турска-
та и ромската общности у нас. Целта на събитието бе да 
разшири знанията за културата на различните етниче-
ски общности в България и да засили междуетническо-
то общуване и сближаване. 

Проектът се реализира в три отделни модула, като 
в него участваха различни звена на Академията, пред-
ставители на трите факултета, административния и об-
служващия персонал. Семинарът беше открит от проф. 
д-р Тони Шекерджиева-Новак – зам.ректор по научно-
изследователската дейност в АМТИИ.

Първата част на семинара включваше теоретична 
конференция и кръгла маса (среща-разговор с пред-
ставители на четирите общности). В конференцията се 
представиха 8 участници с 9 доклада, с теми посветени 
на всички общности, като от тях трима от АМТИИ, двама 
от БАН, един от СУ, един от Варненски свободен универ-
ситет „Черноризец Храбър“, и един от Шуменски универ-
ситет „Епископ Константин Преславски“. Модератор на 
конференцията бе проф. д-р Любен Досев – директор на 
Департамента за специализирана и езикова подготовка. 
С присъствието си теоретичната конференция уважиха 
и различи представители на Регионален Етнографски 
музей гр. Пловдив – г-жа Грозделина Саватинова, Пред-
седателя на Сдружение „Глобално творчество“ – г-жа Та-
тяна Кисимова, културния съветник на почетния консул 
на Република Армения в гр. Пловдив д-р Ахавни Кевор-
кян,  гости и представители на общностите в Пловдив

Втората част на теоретичния модул срещна гостите 
и участниците на семинара с четири представителки 
на етническите общности – г-жа Албена Костадинова 
(председател на Социална фондация „Инди-рома“), г-жа 
Хрипсиме Ерниасян (главен редактор на вестник Паре-
кордзагани цайн клон Пловдив), г-жа Бедрие Търмазо-
ва (председател на Народно читалище „Мустафа Кемал 
Ататюрк“ Пловдив), д-р Сара Коен (ОБЕ „Шалом“ клон 
Пловдив). Разговорът беше воден от доц. д-р Владимир 
Владимиров – р-л катедра Музикален фолклор. По вре-
ме на срещата бяха засегнати актуални социокултурни 
теми отнасящи се до живота на малцинствата като – об-
разованието на майчин език, вписването на общности-
те в живота на мнозинството, изявите на общностите в 
културния живот на България, междуобщностните общи 
събития и др. 

Вторият модул на семинара предвиждаше органи-
зиране на фото-изложба  във фоайето пред Концертна 
зала. За целта бяха мащабирани фотосите от живота 
на етническите общности. Изложбата бе реализирана 
от колегите от Факултет Изобразителни изкуства, под 
ръководството на доц. Никола Лаутлиев. Тяхно дело бе 

кУЛ т У р е н С е М и н а р „ н е Позн ат и т е ”
в аМтии - Пловдив, 2016 г.



АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕБрой 42, март 2017 г. 7

и изработването на логото на семинара, с което се зае 
доц. Васил Николов. Графиката на афиша бе изработена 
от бившия възпитаник на АМТИИ от специалност Сце-
нография – Симеон Паунов, който успя да вплете в едно 
символите на общностите. Дизайна на официалните по-
кани и афиши се реализира от ас. д-р Александър Гьо-
шев. С аранжирането на изложбата се ангажира екипът 
на семинара, настоящи студенти и г-жа Татяна Джонева, 
която с работата си показа, че е част от а НЕПОЗНАТИТЕ.

В този модул допълнително се представи кулинарна 
изложба с традиционни ястия от различните общно-
сти, като гостите на семинара можеха да опитат от тях. 
Във фоайето бяха подредени – турска баклава, къпана 
баница и лозови сарми от турската общност, бели мас-
лени сладки, които се раздават на сватба и  арменския 
хляб Лаваш, еврейските тишпишти и бойос и какви ли  
не още непознати за нас българите храни.

В третия художествено-творчески модул се ангажи-
раха различни състави от Пловдив и страната. Офи-
циално семинарът беше закрит от  проф. д-р Даниела 
Дженева - зам. ректор по художествено-творческата 
дейност в АМТИИ. В заключителния концерт се вклю-
чиха: Арменски танцов състав „Астхагнер” (Пловдив) 
– ръководител Анжела Начева; Арменска вокално-ин-
струментална група „Еребуни” (Пловдив) – ръководител 
Ардаш Ерниасян; Лика Ешкенази и еврейска вокално-
инструментална група „Дулсе канто”  (София), ръково-
дител Лика Ешкенази; Еврейски танцов състав „Кедар 
мансева“ (София)  - ръководител Матилда Самуилова; 
Ансамбъл за турски фолклор към Народно читалище 
„Юмер Лютфи 1993” (Кърджали) с ръководител Юксел 
Есен; Ромски танцов състав „Рома Денс“ при Основно 
училище „Васил Левски” (с. Караджово, община Садово) 
с ръководител Мая Здравкова. Като домакини на фору-
ма Академията и град Пловдив поздравиха гостите и 
участниците на семинара с изпълнение на Фолклорен 
ансамбъл „Тракия“ – с р-л проф. д-р Даниела Дженева; 
Вокално трио – студентите Алия Хансе, Мария Тодоро-
ва, Николета Христова; Инструментално трио – студен-
тите Дамян Йорданов, Павлин Христов, Димитър Ар-
наудов. Концертът продължи повече от два часа, като 
сцената на АМТИИ се пренесе от залата до фоайето. 

Семинарът успя да привлече в това начинание като 
съмишленици различни организации от Пловдив и стра-
ната. Партньори на форума станаха Регионален етног-
рафски музей- гр. Пловдив, Дом на етносите - гр. Плов-
див, Фондация „Заедно” – гр. Пловдив, Общоарменски 
благотворителен съюз „Парекордзаган“ – клон Пловдив 
и вестник „Парекордзагани цайн“ гр. Пловдив, Органи-
зация на евреите „Шалом“ - гр. Пловдив и гр. София, На-
родно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк“- гр. Пловдив 
и Народно Читалище „Юмер Лютфи 1993“ - гр. Кърджали.  
С присъствието си ни уважиха много високопоставени 
гости от етническите общности като Негово Благоговен-
ство Храч Мурядян  - отец на Арменската апостолическа 
църква „Сурп Кеворк“ гр. Пловдив; Мурат Мухаджъроглу 
– Генерален консул на Република Турция в Пловдив; Ру-

» (продължава на стр. 8)
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пен Чавушян – председател на Общоарменски благотво-
рителен съюз „Парекордзаган“ клон Пловдив; Хрипсиме 
Ерниасян – главен редактор на вестник „Парекордзага-
ни цайн“ клон Пловдив; Грозделина Саватинова  –  пред-
ставител на Регионален етнографски музей гр. Пловдив; 
Ахмед Пехливан – председател на Мюсюлманско джа-
мийско настоятелство гр. Пловдив; Бедрие Търмазова 
– Председател на Народно Читалще „Мустафа 
Кемал Ататюрк“ – гр. Пловдив; Светлозар 
Калев – председател на организация 
на евреите в България „Шалом“ – гр. 
Пловдив;  Албена Костадинова – 
председател на Управителния 
съвет на социална фондация 
„Инди- Рома - 97“  гр. Куклен; 
Сейхан Мехмед – Председа-
тел на Народно Читалище 
„Юмер Лютфи -1993“ гр. Кър-
джали; Красимира Благоева 
– Директор на Основно учи-
лище „Васил Левски” с. Кара-
джово, общ. Садово; Танер Вели 
– районен мюфтия в Джумая джа-
мия гр. Пловдив;  Лалка Златанова 
– председател на Фондация „Заедно“ 
и „Дом на етносите“ гр. Пловдив; Татяна 
Миланова-Касимова – председател на Сдру-
жение „Глобално творчество“ – София; Олга Атана-
сова – председател на руски клуб „Отечество“ гр. Плов-
див; Вълко Станев – председател на Сдружение Център 
по правата на човека „Васил Левски“ гр. Карлово;  Донка 
Колева, председател на УС на БУЛТИШ – българо-турско 
сдружение на бизнесмените; Алберта Алкалай – предсе-
дател на българо-еврейски център „Алеф“ – гр. Бургас; 
д-р Ахавни Кеворкян – съветник по културите въпроси 
на Консула на Република Армения в гр. Пловдив и др. 

Семинарът успя да привлече и финансова подкрепа 
от: Инспрес ООД – гр. Пловдив –  Рупен Чавушян; Об-
щоарменски благотворителен съюз Парекордзган клон 
Пловдив; Абакус Брокер – г-н Иван Фратев; Фирма - Ди-
митър Маджаров и г-н Димитър Маджаров; „Техно Ак-
таш“ – г-н Синан Емин; Организация на евреите в Бъл-
гария „Шалом” Пловдив - инж. Светлозар Калев; Лорис 
Парфюм –г-н Ахмед Пехливан; Сити Хотел Пловдив –г-н 
Алтан Кесер; КЦМ 2000 груп – инж. Румен Цонев главен 
изпълнителен директор.

Академията получи поздравителни адреси от Софий-
ски университет -  катедра „Етнология“ с ръководител 
доц. Джени Маджаров, от почетния консул на република 
Израел в България – проф. Красимир Методиев, от Цен-
тър за Българо-еврейско сътрудничество „Алеф“ – г-жа 
Алберта Алкалай, гр. Бургас.

С реализирането на този семинар АМТИИ допринесе 
за разширяване на познанията за културата на малцин-
ствата, без да има претенции за изчерпателност; затвър-
ди позициите на град Пловдив като център на културно 
и междуетническо съжителство; популяризира малка 

част от културата на четирите малцинства, с което пока-
за, че подобни проекти не могат да са еднократен  акт. 
Семинарът постави начало на бъдещи съвместни проек-
ти и събития с различни институции и организации от 
цялата страна, като Академията генерира много контак-
ти в различни посоки. 

Важно е да се отчете, че в началото на 2017 година 
екипът на семинара реализира посещения в 

няколко пловдивски училища, в които 
представи пътуващата фото-излож-

ба НЕПОЗНАТИТЕ и презентация 
за празниците на четирите мал-

цинства пред деца от различни 
класове – действие, което до-
казва дълбочината и мащаба 
на едно подобно събитие. 
Благодарим на всички наши 
домакини в лицето на Дирек-
торите  на училищата и за „От-
ворените врати“, през които 

децата приеха „НЕПОЗНАТИТЕ“, 
като искрено се надяваме да си 

сътрудничим и за следващи из-
дания.
Най-стойностното постижение на 

семинарът е, че екипът на АМТИИ показа 
възможностите си за съвместна работа, заед-

но, защото колективът има ресурса и знанието да ре-
ализира подобни събития. С това сцената на Академи-
ята се утвърди като творчески център, като генератор 
на нови идеи и социално значими каузи. Тук искам още 
веднъж да подчертая, че всички участници в проекта 
работиха усърдно и безвъзмездно само и единствено в 
името на изкуството и добрия имидж на Академията и 
мисля че това ни издигна още едно стъпало по-нагоре. 

Позволявам си още веднъж като ръководител на този 
проект да изкажа благодарности на всички колеги за по-
ложения труд и усилия по семинара и преди всичко на 
екипа на НЕПОЗНАТИТЕ в лицето на доц. д-р Владимир 
Владимиров, гл. ас. д-р Иван Георгиев, Борислава Аму-
джева – магистър арт-мениджмънт, София Русева – док-
торант, на безрезервната помощ от страна на ръковод-
ството на АМТИИ и с благодарност за предоставената 
финансова помощ за реализирането на семинара. 

Преследвайки нестихващия стремеж на човечество-
то да опознае „чуждия свят“ ние „Непознатите“ решихме 
да разчупим вечните страхове на хората – от Непозна-
тото и да рушим прегради, предразсъдъци и клишета за 
онези хора, които са край нас, но са незабележими. Ние 
„Непознатите“ показахме, че нещата които ни събират са 
повече от нещата, които ни разделят. Ние „Непознатите“ 
успяхме да реализираме това събитие именно в момент, 
в който светът изживява своята поредна криза, за да по-
кажем, че най- голямата криза на Човечеството е именно 
в Човечността и в душите ни.

ас.д-р Зоя Микова

Снимки: Таня Върбева

» (продължение от стр. 7)
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На 31.01. 2017 г., в зала-
та на Полския културен 
институт в София, бе про-
ведена възпоминателна 
вечер в памет на големия 
български композитор, ди-
ригент, педагог и общест-
вен деятел проф. Иван 
Спасов (ректор на АМТИИ 
1989-1996 г.), по повод 20 
години от смъртта му.

Събитието бе открито от проф. Недялчо Тодоров – из-
пълнителен директор на Фондация “Проф. Иван Спасов”, 
който изрази благодарност към всички присъстващи 
лица, както и към организациите, проявили внимание и 
почит към делото на Иван Спасов – Министерство на кул-
турата, Съюз на българските композитори, Съюз на бъл-
гарските музикални и танцови дейци, Национална музи-
кална академия “Проф. Панчо Владигеров” и СУ “Св. Кли-
мент Охридски”. Специална благодарност бе отправена и 
към присъстващите официални гости – проф. акад. Милчо 
Василев, Ректор на АМТИИ, проф. д-р Тони Шекерджиева-
Новак, зам. ректор и доц. д-р Пламен Първанов, диригент, 
както и към г-жа Наташа Япова – зам. ректор на НМА – Со-
фия. Сърдечна признателност бе изказана и към г-н Яр-
ослав Годун, директор на Полския културен институт, за 
оказаното топло гостоприемство и ефективно сътрудни-
чество на Фондация “Проф. Иван Спасов” за организация-
та на концерта.

Концертната програма бе открита от г-н Йордан Дафов 
– виден диригент и композитор, Председател на жури-
то на VII-я Международен конкурс по композиция “Иван 
Спасов”, проведен в АМТИИ от 25 до 27 ноември 2016 г. В 
словото си Йордан Дафов очерта приноса и значението 
на Иван Спасов в новата история на  българското музи-

кално изкуство, от втората 
половина на XX-ти век – 
неговата личност, ярко но-
ваторство, самобитност и 
оригинално претворяване 
на българския фолклор.

Изпълнени бяха ка-
мерни произведения от 
Иван Спасов – от първите 
му песни “Минавам като 

всички минувачи” (1953) и “Самата нощ е отразила” (1962), 
подготвени специално за концерта от Жанета Стегарева 
(сопран) и доц. Галина Апостолова (пиано), до последната 
му клавирна творба – “Малка пиеса във фолклорен стил” 
(1995), представена от д-р Анжела Тошева (нейна първа 
изпълнителка) – председател на Музикалното общество 
“Фредерик Шопен”. 

В концерта взеха участие още проф. Недялчо Тодоров 
(цигулка) и Даниела Андонова (пиано) с изпълнение на 
“Четири миниатюри” (1982), посветени на Недялчо Тодо-
ров, а също и клавирно трио в състав Радмила Петрова 
(цигулка), Христо Иванов (виолончело) и Даниела Андо-
нова (пиано), които интерпретираха с вдъхновение една 
от любимите творби на Иван Спасов – “Трио за цигулка, 
виолончело и пиано” (1981).

Г-жа Марта Ляскова – цигулков педагог и артистичен 
директор на Music Play – Bulgaria, увлекателно прочете 
откъси от литературното творчество на Иван Спасов, раз-
криващи неговия житейски път и основните акценти в не-
говото творчество. Изтъкнато бе значението на пребива-
ването му в Полша и формирането на личния му стил, под 
влиянието на големите полски композитори – Казимеж 
Шикорски (негов професор по композиция), Витолд Лю-
тославски, Кшиштоф Пендерецки (негов личен приятел, 
“Доктор хонорис кауза на АМТИИ) и др. 

Снимки: Таня Върбева
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На 27.11.2016 г. в гр. Пловдив успешно завърши своя-
та работа седмото издание на Международен конкурс по 
композиция “Проф. Иван Спасов”. Конкурсът на името на 
големия български композитор и диригент Иван Спасов 
се провежда под почетния патронаж на Министъра на 
културата и с любезното съдействие на Министeрство на 
културата, дирекция ‘’Сценични изкуства и художествено 
образование’’, Съюз на българските композитори, Общи-
на Пловдив, Община Пазарджик и Академия за музикал-
но, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.

В конкурса взеха участие представители от България 
и Великобритания. В обявените две категории - Солова 
соната (състояща се от една или две части, т.е. диптих) 
или пиеса и Едноактна камерна опера (или музикален 
моноспектакъл) - се състезаваха общо 13 произведения. 
Жури в състав - Йордан Дафов - председател и членове 
- проф. д-р Велислав Заимов и доц. Илия Кожухаров, при-
съди следните награди:

Категория А – Солова соната или пиеса за един от 
следните музикални инструменти: цигулка, виола, вио-
лончело, флейта, кларинет (или саксофон) и валдхорна:

1-ва награда не се присъжда;
2-ра награда - на Любомир Денев, България, за ‘’The 

Violet Violin’’
3-та награда - на Емерих Амбил, България, за ‘’Nazca’’
Категория Б – Едноактна камерна опера:
1-ва награда не се присъжда;
2-ра награда - на Пол Айерс, Великобритания, за ‘’For Sale’’
3-та награда – на Валерия Попова Крачунова, Бълга-

рия, за ‘’La leggenda di Scila e Cariddi’’

Специалната награда на община Пазарджик бе присъ-
дена на Валерия Попова Крачунова, България, за творбата 
й ‘’Sonata fantastique’’ в категория А.

Тази година, на редовно заседание на УС на Съюза на 
българските композитори, (с протокол N  от 31.10.2016 г.) 
специално за конкурса бе учередена още една награда. Тя 
бе присъдена на Мина Николова, България, за ‘’Il piccolo 
principe’’.

Имената на призьорите от Седмия международен кон-
курс по композиция ‘’Проф. Иван Спасов“ традиционно 
бяха обявени на тържествен концерт матине, състоял се 
в залата на АМТИИ – Пловдив. Във вдъхновената интер-
претация на такива, отдадедни на българската музика 
концертиращи артисти, като Недялчо Тодоров – цигулка, 
Даниела Андонова – пиано, Галина Апостолова – пиано, 
Радмила Петрова-Кръстева – цигулка, Магдалена Дал-
чева – виолончело, Жанет Стегарева – сопран и Ивайло 
Василев – флейта, прозвучаха знакови творби от камер-
ното творчество на именития български композитор. За 
неизмеримата дълбочина и неповторимост на неговата 
душевност напомниха няколко откъса от литературното 
творчество на Спасов, поднесени от актрисата Русалина 
Чапликова. И, сякаш като трептяща струна, резонираща 
в цялото културно събитие, отекнаха думите на предсе-
дателя на журито, големия наш диригент и композитор 
Йордан Дафов: ‘’Творчеството на Иван Спасов е един за-
вършен път. Той не може да бъде продължен, но може да 
научи на много!’’

гл. ас. д-р Светослав Карагенов

VII МеждУнароден конкУрС По коМПозиция “Проф. иван СПаСов”

Снимки: Таня Върбева
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Иван Спасов е роден в София на 17 януари 1934 г. в 
семейството на чиновник (Първан Спасов, шахматист, 
поет) и цигуларка (Рая Кюлева). През 1936 г. родителите 
му се преместват в гр. Неврокоп (сега Гоце Делчев), къ-
дето живее дядо му Иван Кюлев (композитор, директор 
на гимназия) и където майка му е назначена за учител-
ка по пеене, а баща му – чиновник в данъчното упра-
вление.

През 1948 г. семейството се завръща в София. Майка 
му постъпва в оркестъра на Софийската народна опе-
ра. Иван Спасов е записан за ученик във Втора мъжка 
гимназия и извънреден ученик в Музикалното учили-
ще, със специален предмет цигулка. На 16-годишна 
възраст започва да учи пиано. През 1951 г. е приет за 
студент в Музикалната академия, в класа по хорово ди-
рижиране на проф. Георги Димитров.

Иван Спасов от малък мечтае да стане композитор. 
През 1953 г. написва първата си по-значителна компо-
зиция за сопран и пиано – песента “Минавам като всич-
ки минувачи”, по текст на Иван Радоев.

През 1956 г. се дипломира по хорово дирижиране и 
е приет в класа по композиция на проф. Панчо Влади-
геров. През следващата година завършва ораторията 
“Поема-плакат”, по стихове на Вл. Маяковски, изпълне-
на за първи път в Пловдив на 9 декември 1959 г.

През периода 1069-62 г. следва във Варшавската кон-
серватория – композиция при проф. Казимиеж Шикор-
ски и дирижиране при проф. Станислав Вислоцки. Оча-
рован е от възможността да учи в Полша, където обо-
гатява композиционната си техника и придобива огро-
мна музикална култура. След много години той пише 
следните редове: “Обичам Полша като втора Родина. 
Обичам я нежно – и нея, и хората и.”1 За професора си 
по композиция се отзовава с думите: “Обичах Шикорски 
така, както син обича баща си – добър, мъдър, прия-
телски настроен, деликатен и учтив.”2

Тук подготвя своята дипломна работа – Първа симфо-
ния и осъществява първото и изпълнение с Филхармо-
ния Народова на 1 септември 1962 г.

В Полша Иван Спасов установява трайни приятелски 
връзки с много музиканти – композитори, диригенти, 
блестящи изпълнители. Един от тях е Витолд Лютослав-
ски – ярка индивидуалност, “с безупречно европейско 
възпитание” и “финес в обноските”, чиято “Траурна му-
зика” (“Музика жалобна”) дирижира в Пловдив (в кон-
церт на Държавния симфоничен оркестър, 13.05.1964 

1 Спасов, Иван – “Небесносиньо утро, пладне и път след 
пладне”, изд. “Музика”, София, 1989

2 Спасов, Иван – “Животът ми – опит за реконструкция на 
една разпиляна мозайка”, изд. Пловдив, 1993

г.), в Бургас (11.01.1968 г.), в Пазарджик (Вечер на пол-
ската музика, 12.05. 1978 г.) и във Варна през 1982 г. 
Другото име е Кшиштоф Пендерецки, към когото за-
пазва най-топли чувства. На 26 април 1967 г. в Пловдив 
бе представена прочутата му творба “Траурна песен в 
памет на жертвите от Хирошима”. Концертът на Симфо-
ничния оркестър под диригентството на Иван Спасов 
се превръща в триумф на авангардното изкуство. По 
желание на публиката произведението е изпълнено 
повторно (на бис)! 

По предложение на проф. Иван Спасов, по-късно 
Академичния съвет на АМТИИ – Пловдив, присъжда на 
Кшиштоф Пендерецки високото звание “Доктор хоно-
рис кауза”.

Много от камерните творби на Иван Спасов са изпъл-
нявани неведнъж в Полша (Соната за виола и пиано, 
Варшава, 1962 г., изпънена от Стефан Камаса с автора; 
Четири песни за сопран и пиано, Варшава, 1962 г., Ур-
шула Травинска с автора; Соната за кларинет и пиано 
– Чеслав Палковски с автора и пр.), също и Движения 
за дванадесет струнни (от КА “Софийски солисти”, дир. 
В. Казанджиев) и песните “Мехметьо, севда голема” и 
“Жена-разделница” (от Камерния хор на АМТИИ, дир. 
Кр. Четинян) – на Международния фестивал “Варшав-
ска есен”.

Иван Спасов гостува многократно като диригент в 
различни градове на Полша (Варшава, Краков, Познан, 
Гданск, Шчечин и др.) Участва в Дните на българската 
музика, организирани от Академията в Гданск, по слу-
чай 1300-годишнината от основаването на българската 
държава (1981),като дирижира Академичния оркестър 
на Гданската академия “Станислав Монюшко” (изп. П. 
Владигеров – Българска рапсодия “Вардар” и “Песен” из 
“Българска сюита”, сол. Недялчо Тодоров).

Творческото дело на Иван Спасов се счита за едно 
от най-високите постижения в новата история на бъл-
гарската музикална култура (през втората половина 
на XX-я век). Стилът му се отличава с яркото си нова-
торство, самобитност и оригинално претворяване на 
българския фолклор. Автор е на силни по своето въз-
действие крупни кантатно-ораториални творби (“Canti 
Lamentosi”, “Canti dei Morti”, “Песни за една душа, от-
литаща към Рая”, “Меса за солисти, хор и оркестър по 
канонически латински текст, “Мизерере” за солисти, 
женски хор и оркестър, “Български пасион”), оратори-
ята “Човечеството – XX век” (посветена на ООН), сим-
фонии, концерти (за пиано, цигулка, два за виолончело 
и оркестър), органови творби, хорови и солови песни, 
много камерни произведения (в т.ч. клавирни цикли), 
филмова и театрална музика. 

за живота и творчеСтвото на иван СПаСов

» (продължава на стр. 15)
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Така бе озаглавен концертът, кой-
то се състоя в Залата на АМТИИ на 18 
декември 2016 г. Но като слушател 
спокойно бих могла да кажа, че това 
беше голям предколеден празник. 
Може би първоначално замислен 
като концерт на учениците от класа 
на известния органист Стефан Дал-
чев, по-късно концепцията за реали-
зацията на проявата се е разраснала 
до това, което прозвуча в препълне-
ната зала. Първата част на концерта 
бе поклон пред един от титаните на 
Барока – Й. С. Бах. 

След няколко встъпителни думи 
прозвуча Симфония “И на същото 
място имаше овчари”   из Коледна 
оратория BWV 248   в изпълнение на 
Стефан Далчев. Последваха изклю-
чително стилно изпълнените Речита-
тив и Ария  “Приготви се, Цион” от съ-
щата оратория, представени от доц. 
Лилия Илиева - мецосопран и проф. 
Албена Димова, която направи своя 
дебют като органист. Въодушевено и 
с явно удоволствие тя изсвири и три 
от частите на Токата в ре минор BWV 
913. Доц. д-р Велислава Карагенова 
интерпретира хорална обработка 
“Ела, Спасителю на езичниците” BWV 
659, следвана от две фуги за два кла-
вира из “Изкуството на фугата” BWV 
1080, където ловкото преплитане на 
четирите ръце на проф. А. Димова и 
гл. ас. д-р Надежда Кузманова върху 
различните мануали на органа пре-
дизвикаха особен интерес у слуша-
телите. Тази първа част от концер-
та с музиката на Й. С. Бах завърши 
с много познатия хорал из Кантата 
BWV 147 “Исус остава моята радост” 
в изпълнение на Академичен смесен 
хор “Гаудеамус” под ръководството 
на доц. д-р Весела Гелева и акомпа-
нимента на Н. Кузманова.

В следващата част премиерно за 
страната бе изпълнението на Со-
ната във Фа мажор за два органа от 
италианския   композитор Гаетано 
Пиаца. За щастие АМТИИ разполага 
с два инструмента, на които Ваня Ба-
лева и Надежда Кузманова успешно 

ПРАЗНИЧНИ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ - ГОЛЯМ ОРГАНОВ КОНЦЕРТ

интерпретираха това бароково про-
изведение. Малката  Стефания Ива-
нова, цигуларка от НУМТИ “Д. Петков 
беше гост на събитието и заедно с Н. 
Кузманова изпълни “Танц на елфите” 
от английския композитор - цигулар 
Езра Дженкинсън. Последваха две 
изключително трудни и виртуозни 
романтични  творби за орган. Сона-
та в ре минор оп. 65 №6 от Феликс 
Менделсон Бартолди   прозвуча в 
изпълнение на В. Карагенова, а Со-
ната в ре минор оп.11 №1 от немския 
композитор - органист Аугуст Ритер 
бе представена за първи път от Н. 
Кузманова. Органистките  показаха 
високо майсторство и “висш пило-
таж”, както се изразиха някои колеги 
музиканти, за което бяха възторжено 
аплодирани. Отново първо изпълне-
ние за страната бе “Обожание” - тран-
скрипция за орган и пиано от Феликс 
Боровски. Интересно звучене и диа-
лог между Н. Кузманова /орган/ и А. 
Димова / пиано/. За достоен завър-
шек на концерта на сцената се ка-
чиха хор “Гаудеамус”, Стефан Далчев 
- орган, Албена Димова и Надежда 
Кузманова - пиано на четири ръце и 
арфистката Анахид Татеосян, всички 
под диригентството на Весела Геле-
ва, за да осъществят премиерата за 
България на “Химн за Дева Мария” от 
Ференц Лист.

С радост, щастие и благодарност 
слушателите заслужено аплодираха 
всички участници и преподавателя 
по орган Маестро Далчев. Този кон-
церт беше голям празник не само за 
АМТИИ, но и за цялата пловдивска 
общественост. Изпълнителите спо-
делиха с преклонение отношението 
си към музиката и към инструмента 
орган. Накараха публиката да затаи 
дъх, да забрави агресията и пошлост-
та, които ни заливат, потопиха ни в 
сакралния свят на Бах и неговите по-
следователи през вековете, издигна-
ха ни над земята - високо в небесата, 
в духовността!

Катя Василева
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Никога няма да забравя първите си 
ученици в Музикалното училище и пър-
вите си студенти във Филиала на БДК в 
Пловдив. Подходът ми към тях е бил вся-
кога съобразен с индивидуалните им ка-
чества и с интересите им към различните 
области на музикалното изкуство. Старал 
съм се да възпитавам у тях уважение към 
високите ценности в музиката и постиже-
нията на великите майстори от минало-
то и от съвременността. Стремял съм се 
да съхраня традициите и положителния 
педагогически опит на моите знаменити 
учители и да възприема тяхната безре-
зервна вярност към каузата на българ-
ското музикално творчество.

Ярък пример в това отношение за 
мен беше диригентът Добрин Петков, 
истински “жрец на изкуството”, всецяло 
отдаден на апостолската си мисия да по-
пуляризира симфоничната музика сред 
широк кръг слушатели и да ги запознава 
с творби от съвременни и преди всичко 
български композитори.

Личност, обладаваща най-висши етич-
ни достойнства за мен бе проф. Владимир 
Аврамов, горещ застъпник и пропаганда-
тор на българското творчество. С него 
продължих общуването си дълги години 
след завършване на Академията и имах 
щастието да музицирам многократно 
като солист-партньор, редом с големи-
те български цигулари, негови ученици, 
проф. Боян Лечев и проф. Георги Бадев.

Сред най-лъчезарните, най-способни-
те и трудолюбиви студенти във Филиала 
на БДК в Пловдив, от началните години 
на неговото съществуване, беше Божан-
ка Моцинова. Завършила с отличие Му-
зикалното училище “Веселин Стоянов” в 
Русе, тя се включваше с готовност в мно-
го студентски концертни програми, като 
солист, концертмайстор на Академичния 
оркестър и водач на струнен квартет. 
Имал съм удоволствието да работя с нея, 
разучавайки една от емблематичните 
творби на съвременната цигулкова ли-
тература – Първия концерт на Дмитрий 
Шостакович, който тя усвояваше с под-
чертано увлечение.

След завършване на висшето си об-
разование Божанка Моцинова се насочи 
към педагогическото поприще (учител по 
музика в Русе и Велико Търново, и като 
преподавател по цигулка) и продължи 
концертно-изпълнителската си дейност. 
Стана основател на Хора на учителките 

във Велико Търново и негов диригент 
(1974-1991), с който постигна значителни 
резултати. 

С постъпването си на работа във ВТУ 
“Св. св. Кирил и Методий” като асистент 
по цигулка (1985), тя съсредоточи вни-
манието си към усъвършенстване на 
инструменталните си умения и преми-
на специализация по цигулка, методика 
на цигулковото обучение и история на 
цигулковото изкуство в Инструментал-
ния факултет на ДМА – София (1987-88). 
Тук разработи и защити успешно дисер-
тация на тема “Българските концерти-
ни за цигулка” (1993). Междувременно 
стана специализант, а в последствие и 
постоянен сътрудник на Института за 
изучаване на Паганини в Генуа. С удо-
волствие написах рецензия за студията 
и, отнасяща се до инструментално-тех-
ническите проблеми в концертините на 
П. Хаджиев, В. Стоянов, П. Христосков и 
П. Стоянов (1999). Бях впечатлен от на-
предъка и, от задълбоченото и вниква-
не в същността на засегнатите въпроси, 
както и придобития опит и детайлното 
и запознаване с основните методиче-
ски принципи и изисквания. За мен тя 
израсна като приемник и продължител 
на най-добрите тенденции в развитието 
на българската цигулкова школа, а също 
и идеите, прилагани в практиката на на-
шите изтъкнати професори – В. Аврамов, 
Ант. Хаджиатанасов, Ел. Генева и др. 

В рамките на настоящото слово не 
бих могъл, а и нямам такава задача, да 
проследя и обхвана цялостната научна 
дейност на Божанка Моцинова. Бил съм 
рецензент на забележителния и труд за 
живота и творчеството на Николо Пага-
нини (в два тома) – едно фундаментално 
и респектиращо по своята пълнота и под-
робен анализ научно изследване, което 
има съществено значение за обогатяване 
на теоретичната и педагогическа лите-
ратура (по думите на д. изк. П. Стоянов 
“очертаващо една автентична картина на 
явлението Паганини”).

Връзките и непрекъснатото сътрудни-
чество на Божанка Моцинова с Институ-
та за изучаване на Паганини, доведоха 
до разработване и издаване на внуши-
телна поредица от нейни уникални мо-
нографии, като “Камило Сивори – живот 
и творчество” (2001), “Алма Бругера-
Капалдо. Живот отдаден на музиката” 
(2002), “Джузепе Гаччета. Продължителят 

на школата на Паганини” (2002), “Алесан-
дро Рола. Големият музикант и учител 
на Паганини” (2005). И колко още други 
трудове – публикации на нейни статии 
в български и чуждестранни издания, 
преводи на книги от италиански език, 
съставени от нея нови учебни програми 
и учебни пособия, въведени нови курсо-
ве в обучението и т.н.! Не мога да не от-
бележа приноса и за разпространение 
на педагогическата система на Фран-
ческо Сфилио (с превода на книгата му 
“Висока култура на цигулковата техника” 
от италиански на български език, комен-
тиране на неговите педагогически при-
йоми и научна обосновка за ползата от 
тяхната приложимост).

През 2006 г. бях избран за рецензент на 
хабилитационния труд на Б. Моцинова, с 
който участваше в конкурс за професор 
във ВТУ. С многообхватното си съдържа-
ние, това нейно изследване за живота и 
делото на  бележития италиански цигулар 
Камило Сивори, както и систематизира-
нето на произведенията му по жанрове, 
тя получи не само полагащото и се науч-
но звание у нас, но и високо международ-
но признание за оригинални постижения 
в музикално-теоретичната наука (Генуа, 
2004). Нека си припомни също, че тя про-
следи пътя на една европейска школа 
– Паганини – Сивори – Анри Марто, и от 
там – влиянието и върху Петко Наумов, 
Никола Абаджиев, Любен Владигеров, 
Тодор Въжаров и Георги Актарджиев, за 
формиране на цигулковата методика и 
изпълнителска практика у нас, в първите 
десетилетия на XX-ти век.

Нека поздравим от сърце проф. д-р 
Божанка Моцинова за колосалната и на-
учна дейност, за педагогическите и по-
стижения, за приноса и в обществения 
живот като инициатор и основател на 
сдружението “Български приятели на Па-
ганини”, като създател и редактор на пе-
риодичния музикален вестник “Акценти” 
във Велико Търново, като наш музикален 
посланик в Генуа, участник в комисии за 
акредитация на българските висши учи-
лища по м узика, както и в Постоянната 
комисия по изкуствата в Националната 
агенция за оценяване и акредитация, и да 
и пожелаем много здраве и сили, успехи 
и благоденствие на семейството и и на 
нейните наследници!

проф. Недялчо Тодоров

По Повод 70-годишния юбилей на Проф. д-р божанка Моцинова
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На 14 декември в залата на АМТИИ се състоя поредна 
художествена проява, която защити убедително изпъл-
нителите - Борислав Ясенов (флейта) и Велислава Ка-
рагенова (пиано). Те поднесоха вдъхновен и запомнящ 
се концерт под надслов „Френска фантазия”. Това не е 
първи проект на камерното дуо. Неотдавна, съвместно 
с Магдалена Чикчева (виолончело), то представи бри-
лянтно интегрално изпълнение на Й. С. Бах - Сонати за 
флейта и цифрован бас (basso continuo) BWV 1033, 1034 
и 1035, а миналата година ни впечатли с проекта „Кон-
трасти”, изцяло с произведения от български автори 
(Иван Спасов, Николай Стойков и Йордан Дафов, Све-
тослав Карагенов 
и Владимир Ки-
раджиев). С тези 
и подобни на тях 
концертни изяви 
Борислав Ясенов 
и Велислава Ка-
рагенова се на-
лагат като един 
успешно защитен 
ансамбъл на бъл-
гарската сцена.

Програмата с 
произведения от 
френ ски компози-
тори, живели и 
творили във вто 
ра та половина на 
XIX и първата по-
ловина на XX век 
ве роятно бе из бор 
на изпълнителите, 
който носи идея 
за раз ширяване 
на стиловия диа-
пазон и чрез то ва 
- обогатяване на художествената изпълнителска пали-
тра. Заглавието „Френска фантазия” намери свое реално 
въплъщение чрез изпълнените произведения. 

Концертът бе открит с „Фантазия за флейта и пиано” 
оп.79 от известния композитор Габриел Форе (1845-
1924). Изпълнителите въведоха слушателите в поетич-
ната атмосфера на френската романтика. Мекият, „га-
лещ” акомпанимент на пианото хармонично кореспон-
дираше с ефирния и изразителен звук на флейтата. Им-
пресионистичната, многоцветна палитра и театралност 
отразени във „Фантазия за флейта и пиано” от Жорж Хю 
(1858-1948) провокираха бърза смяна на настроения, 
жест и картина в изпълнението на ансамбъла. Пиесата 
„Брилянтна фантазия” по теми от операта „Кармен” на 

Жорж Бизе, създадена от френския флейтист Франсоа 
Борн (1840-1920) експлоатира до краен предел техниче-
ските и изразителни възможности на флейтата. Пиано-
то бе натоварено с акомпаниращата функция на оркес-
тър. Негова нелека задача бе да подготвя атмосферата, 
да влиза в диалог и да поддържа солиращия инструмент. 
Ясенов и Карагенова постигнаха с лекота виртуозния 
блясък, който струи от тази пиеса. Естествен контраст 
в програмата внесе романтичното и леко пасторално 
звучене на Концертино за флейта и оркестър в D dur, 
op.107, създадено от възпитаничката на Жорж Бизе 
- френската пианистка Сесил Шаминад (1857-1944).  

Б а л а н с и -
раното ан-
с а м б л о в о 
з в у ч е н е , 
усетът към 
р о м а н т и ч -
ната естети-
ка и емо-
ционалното 
съпреживя-
ване на два-
мата изпъл-
н и т е л и  
д о с  т а  в и х а 
и с  т и н  с к о 
удоволст вие 
на публика-
та. Своеоб-
разно лирич-
но отклоне-
ние в програ-
мата бе съ-
зерцателният 
„Сиринкс” от 
Клод Дебюси 
(1862-1918) 

в солово изпълнение на Борислав Ясенов. Концертът 
завърши със Соната за флейта и пиано от Франсис Пу-
ленк (1899-1963). Написана в последния творчески пе-
риод на композитора през 1957 г., тя бързо придобива 
известност и остава желан репертоар за изпълнителите 
и до днес. Изпълнението бе завладяващо, стилно и убе-
дително. Тази концептуална творба със съвременен об-
лик бе достоен завършек на рецитала на камерното дуо, 
което получи заслужени бурни овации.

Публиката остава в очакване на следващ проект, на-
сочен към друга тематична и образна сфера от широ-
коспектърния репертоар за флейта и пиано.

доц. д-р Стела Динкова

ЗАВЛАдЯВАЩА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И сТИЛОВА ИЗдЪРжАНОсТ
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Наред с композициите си, той остави забележителни 
литературни произведения – мемоари, очерци, студии, 
многобройни статии, рецензии, творчески портрети, 
есета  и пр.

Завръщайки се в България, Иван Спасов избира 
Пловдив за свой пристан и съдба. Тук се сприятелява 
със свои колеги – изпълнители, диригенти, ученици. 
Дирижира Пловдивския симфоничен оркестър и Пло-
вдивския камерен оркестър. Внася нова живителна 
струя в репертоара на Синфоничния оркестър, като по-
пуляризира много творби от съвременни композитори 
(С. Прокофиев, Д. Шостакович, Л. Пипков, Л. Николов). 
Сред най-известните български музиканти – интер-
претатори на творчеството му са видните диригенти: 
Костантин Илиев, Добрин Петков, Йордан Дафов, Кри-
кор Четинян, Васил Арнаудов, Василка Спасова (негова 
съпруга), Костадин Бураджиев и др., певиците Лидия 
Ступел, Валентина Александрова, Емилия Максимова, 
Тиха Генова, Румяна Ерова и др., забележителните ин-
струменталисти – пианистите Георги Кънев, Роксана 
Богданова, Анжела Тошева, Стела Димитрова-Майсто-
рова, Ромео Смилков и др., цигуларят Георги Бадев, ви-
олончелистите Здравко Йорданов, Венцеслав Николов, 
Магдалена Чикчева, Георгита Бояджиева-Николова и 
др., флейтистът Кирил Грозданов, кларнетистът Петко 
Радев, както и още много превъзходни изпълнители.

Иван Спасов остави значими следи в развитието на 
АМТИИ-Пловдив – със своите съвети към младите тво-
рци, с посланията си към академичните кадри, с уме-
рения си подход към решаване на сложните вътреш-
ноинститутски проблеми, с етичните си постъпки, с 
доверието и подкрепата, оказани от него на талантли-
вите и работливите. Безценни са “Съвети към младите 
музиканти”3, както и разсъжденията му за реализиране 
на “святата вътрешна свобода на твореца”4. Впечатлява-
щи са думите му (въплътени в т. нар. Coda, стр.302-303): 
“В последните години се отърсвам от всякакви изли-
шества, от каквато и да е външна показност. Съкраща-
вам до минимум използваните средства. Не знам, може 
би последната ми композиция ще бъде от един едист-
вен тон, една единствена нота!”

3 Спасов, Иван – “Изповед на един композитор”, изд. “Жа-
нет-45”, Пловдив, 2004

4 Спасова, Василка, Николова, Емилия, Бояджиева-Луизова, 
Мария – Иван Спасов, Творчески хронограф, изд. Фонда-
ция “Проф. Иван Спасов”, Пловдив, 1999

5 Ангелов, Ангел – “Иван Спасов – 60 стъпки по пътя към 
Храма”, изд. къща “Хермес”, 1994

Нека си спомнин неговите думи – на един страдалец, 
който отправя своя взор и молитвите си Всевишния: 
“... Пресвети небеса, смилетесе над мен, смилете се и 
простете неволните ми грехове. Душата ми е искрена. 
Душата ми се моли не за щастие, което завинаги загу-
бих, а за миг покой.”5 
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» (продължение от стр. 11)

за живота и творчеСтвото на иван СПаСов
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