На 31 януари 2019 г. на основание на чл. 9, ал. 2, т. 1, във
връзка с чл. 16 и ал. 1, т.1 от Закона за висшето образование
Народното събрание на Република България реши:
„Преименува Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство-Пловдив в „Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев Пловдив“.
До новото име се стигна, след като идеята на ректора на АМТИИ проф. академик Милчо Василев, приета на 26 октомври
2018 г. с пълно единодушие от Академичния съвет на висшето учебно заведение, бе подкрепена от Министерството на
образованието и науката и от Министерския съвет.
По време на гласуването от трибуната на Народното събрание зам.- председателят на Комисията по културата
и медиите Диана Саватева подчерта, че името на проф.
Асен Диамандиев е свързано с културния живот на България, след като повече от половин век творецът посвещава енергия си за музикалното и личностното възпитание

на поколения млади таланти. През 1964 г., използвайки
собствения си авторитет на музикант и общественик, Асен
Диамандиев осъществява замисъла си в Пловдив да се открие висше музикално училище със свой уникален облик
- първото в страната извънстолично висше училище по музика. Първоначално се създава музикално-педагогически
факултет като филиал на тогавашната Българска държавна
консерватория. През 1972 г., във връзка със стартирането
на обучение по музикално-фолклорни специалности, факултетът се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт - Пловдив. Като следствие на
започналото още през 1975 г. обучение по хореографски
специалности, с решение на 36-то НС през 1995 година висшето училище се преобразува в Академия за музикално и
танцово изкуство, а стартиралото в 90-те години обучение
по изобразителни изкуства преименува висшето училище
в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив.
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ЗАВЪРШИ ПОРЕДНИЯТ УСПЕШЕН ВИПУСК НА АМТИИ

Снимки: Таня Върбева
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„Фолклорните видения“ на проф. д-р Костадин Бураджиев
През лятото на 2018 година, се навършиха 60 години от рождението
и 35 години творческа дейност на
проф. д-р Костадин Бураджиев.
Познавам професора от времето,
когато започна преподавателската
му кариера в АМТИИ и го моля да
ми отдели време за кратък разговор
за житейския и творческия му път.
Подреждам въпросите преди срещата ни и за миг си давам сметка, че фокусирайки се към разговора, нямам
представа дали познавам многоликия Костадин Бураджиев – педагог,
диригент, композитор, музикант, ръководител и понастоящем заместник
ректор по учебната дейност.
Роден в Пловдив, Костадин Бу
раджиев отрано получава музикално възпитание в дома си. Първите
занимания по солфеж и музикална
теория, акордеон и тамбура са под
ръководството на г-жа Главчева,
г-жа Арнаудова и г-н Игнат Куков.
Осем години се занимава с класическа музика, което изгражда една
стабилна основа и познания за бъдещото му израстване. Широтата на
мирогледа му помага, в това да се
развие като фолклорен музикант.
Споделя как често си представял,
че ще бъде симфоничен диригент и
дирижира симфониите на любимия
си Бетовен. Тази музика, професора
чувства близо до себе си, както музиката на Красимир Кюркчийски.
Като ученик в СМУ с. Широка
лъка, днес НУФИ, за първи път има
възможност, да се сравни със съучениците си и да се съревновава с
тях. Продължава образованието си
в АМТИИ гр. Пловдив, като черпи
знания от проф. Здравко Манолов
(полифония), Христо Урумов (дирижиране) и др. педагози, които играят важна роля за усъвършенстването и развитие на знанията и уменията му. От преподавателя си Христо
Урумов получава препоръки и насоки за обработката на народната
музика, за хармонизацията, за спе-

цификите на българския фолклор,
за дирижирането на българска
фолклорна музика. В академичния
оркестър, под диригентството на
сегашния Ректор проф. акад. Милчо
Василев и благодарение на своите преподаватели в Академията се
запознава с творчеството на различни български композитори, на
корифеи във фолклорното хоровото изкуство като Кирил Стефанов,
Иван Вълев, Красимир Кюркчийски,
Стефан Мутафчиев.
Голяма част от житейския и
творческия му път е свързан с
Професионален Фолкорен Ансамбъл
“Добруджа”. Независимо, че след
дипломирането в АМТИИ Пловдив
пред него има отворени доста врати,
изненадва всички - близки и приятели, тогавашния ректор на АМТИИ
проф. Георги Кънев, ръководителя
на катедрата проф. Николай Стойков
и включително съпругата си с решението да постъпи по разпределение в ансамбъла през август 1983 г.
Въпреки, че е поканен за диригент
на оркестър, на място се сблъсква
с друга реалност. Позицията е заета
и той е принуден да поеме работата
като на диригент на хора.

Първите му аранжименти за хор и
оркестър предназначени за нуждите на ансамбъла официално са издадени в една дългосвиреща плоча
на ансамбъла от 1984 г., а година покъсно Бураджиев се заявява и като
диригент по време на Третия преглед на професионалните ансамбли
в Кюстендил. В тази роля, като млад
диригент Бураджиев се сблъсква и
с различни оценки, но това само го
мотивира. Въпреки различните ситуации, пред които го изправя живота, не спира да си поставя задачи
и цели, като не му липсва мотивация да ги реализира докрай. Всичко
това, го е научило, че „…Човек
трябва да проявява твърдост, да
устоява позициите си и без да се
оплаква да върви напред…“, а професорът, никога не се отказва и през
1990 заема длъжността Главен художествен ръководител на Ансамбъл
„Добруджа“.
Първите седем години с хора на
Ансамбъл Добруджа са много тежки. Бураджиев се сблъсква с формация, която дълго е работила с
Петър Крумов и има изградени навици, които професорът се заема
да промени. Знае какво иска да чуе.
Негови примери са постиженията
на народните хорове на ансамбъл
“Тракия”, на Северняшкия ансамбъл - Плевен, на хора на ансамбъл
“Пирин”, Академичния народен
хор към АМТИИ. В Добрич има възможност да контактува с големия
Йордан Дафов, да наблюдава работата му с камерен оркестър, и да дирижира камерния оркестър.
В работата си получава одобрения
и критики еднакво и вероятно това е
причината да продължава все напред.
Благодарен е и за това, че неговите
учители, стават и негови приятели в
житейския му път. От Анастас Наумов,
Красимир Кюркчийски, Иван Вълев,
Кирил Стефанов, Генчо Генчев, Стефан
Мутафчиев и Милчо Василев, получава ценни уроци за живота и музиката.
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Своя опит от практиката, големите
български хорови диригенти и композитори му предават като знание за
дирижирането, за хоровата и оркестрова композиция, за спецификите и
закономерностите на безмензурните
мелодии, за вертикала и още и още,
които той днес като педагог иска да
предаде на своите студенти.
Педагогическата му дейност понастоящем е обвързана със студентите в магистърската програма
„Дирижиране на народни състави“
в АМТИИ, която през годините се
развива благодарение на неговата
работа. Преподавал е по тамбура в
музикална школа в Добрич, за кратко преподавател във Варненски
свободен университет „Черноризец
Храбър“ , а от 1998 година, по покана на катедра “Дирижиране”, оглавявана от доц. Крикор Четинян, започва академичната му кариера като
хоноруван преподавател в АМТИИ.
Проф. Бураджиев минава през
всички нива на академичното израстване и по тази причина се стреми да
възпита младите си последователи
в уважение и отговорност към работата и към фолклорната ни култура.
Студентите му трябва да помнят, че по
стълбата нагоре има много стъпала,
които са трудни за изкачване, но затова не е достатъчен само талант. „…
Трябва да работиш ежедневно, за да
го поддържаш и развиваш…“. Убеден
е, че всеки млад диригент трябва да
осъзнае и научи важните уроци за
работата, а именно, че диригентът е
пръв сред равни и не е командващата
личност, че трябва да покаже отношение и знания, за да получи максимума
от изпълнителския състав, а понякога
дори и повече.
„…Диригентът трябва да е незабележим на сцената, в центъра
трябва да е музиката. Той е само
един предавател, извисява творбата на композитора. Ако нотите
не заживеят в ръцете на диригента и състава, творбата остава
мъртва…“.
Без тези ценни съвети, всеки бъдещ диригент не би могъл да успее
Този много дълъг процес преминава през изграждане на доверие
с колектива, на затвърждаване на

връзки и отношение с музициращия, за да се реализира хоровото
музициране. Професорът преди
всичко насочва изпълнителите в
Академичния народен хора при
АМТИИ Пловдив към разбиране на
жестовете, към спяване на гласовете, към възпитаване музикалния
слух в колектива, към разбирателство с колегите.
Като колега Бураджиев винаги се
е стремял към добри отношения,
а когато не е намирал разбиране е
се отдръпвал. По думите му, когато човек работи постепенно набира инерция, добива самочувствие
и одобрение, че това което прави
е стойностно, но едновременно с
това не рядко се сблъсква и с хорското неодобрение.
В този мандат, проф. Бураджиев е
част от ръководството на АМТИИ и
като заместник ректор по учебната
дейност е поел и нелеката задача
по акредитацията на АМТИИ. През
него преминава цялата административна тежест за актуализация
на учебните планове и програми
през настоящата 2018/2019 година, оптимизацията на учебния
процес, докторските програми в
различните направление и желанието АМТИИ да се превърне в
притегателен център на младите,
интелигентните и мотивираните
хора. Таз годишният прием показва, че политиките в тази посока са
правилни.
Професор Бураджиев се определя като галеник на съдбата, която
винаги го изправя пред различни
избори. Избори, които го водят до
поредното по-високо житейско и
професионално стъпало – и работата му в Ансамбъл “Добруджа”, и завръщането в Пловдив, и развитието
на академична кариера и разбира се
решението да се яви на Световната
хорова олимпиада през 2008 година
с Академичния народен хор в Грац,
Австрия, където го изведе до титлата „Световен шампион“ и всичко
това показва, че професора приема
всякакви предизвикателства без да
се оплаква.
Доволен е от това, което е направил в Академията и е благодарен
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на колегите и приятелите, които са
били до него. След всички години
равносметката е не само в наградите, които тук не могат да се изредят, а отношението на хората,
което е получил и получава през
годините.
И това го усетиха всички онези
гости, приятели и колеги, които уважиха професора на първия по думите му проект само с негови авторски
композиции.
Целият този достойно извървян
път и двойната годишнината бе тържествено отбелязана с концерт носещ артистичното име „Фолклорни
видения“ в Дом на Културата „Борис
Христов“ гр. Пловдив на 30 ноември 2018 г.
В него участваха Професионален
фолклорен ансамбъл „Добруджа”
с три
те го
леми музикално-танцо
ви постановки, по музика на про
фесора: „Пазарджишка сюита”, „Се
верняшка сюита” и „Добруджанска
сюита”, Фолклорен ансамбъл „Тра
кия”, Академичен народен оркес
тър, Академичен народен хор, и
солисти Стефан Георгиев (гъдулка)
/ПФА/, Пенка Бураджиева /ПФА/,
Мария Тодорова /АМТИИ/, Росица
Пейчева, Николай Гурбанов. Дамян
Йорданов, Атанаска Колева и гл. ас.
д-р Данка Цветкова.
По повод годишнината излезе и
двойният албум с музикални композиции, носещ идентичното име,
а освен цветята, аплодисментите и
поздравителните адреси, грамоти
и признания, професор Бураджиев
получи наградата „Големия меден
чан“ на АМТИИ, връчена му лично
от неговия приятел и колега, Ректор
на Академията проф. акад. Милчо
Василев и наградата на Министъра
на културата Боил Банов „Златен век
и печат на цар Симеон Велики“.
Пожелаваме много здраве и да
продължава да има хубав хор, за да
запише още от хубавата си музиката, което ще остане доказателство
за таланта и труда на, педагога, композитора, музиканта, диригента и
човека Костадин Бураджиев!
На многая лета!
гл.ас. д-р Зоя Микова
» (снимки от концерта - на стр. 16)
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„Фолклорни видения” наяве
Свикнали сме да го виждаме на
сцената пред Академичния народен хор. Пластични движения, прецизна мануална техника, съвършен
усет към нюанса, към агогиката в
изграждането на всяка фраза, сугестивност, която е трудна за
формулиране. Той просто рисува с ръцете си музикални
картини и хорът откликва и
на най-малкото трепване или
казано с други думи – „свири
на хор” и то виртуозно. Но
дали това изчерпва образа на
Костадин Бураджиев? През
лятото на 2018 г. той навърши
60 години и това се превърна
в повод колеги и приятели от
цялата страна да обединят
усилия в публичното „разконспириране” на цялостния
му разностранен творчески
облик – композиторски, диригентски, преподавателски,
методически, научен – в края
на годината. Едночасовото
предаване „Иде нашенската музика” от 10.11.2018 г., бе юбилейно и
посветено на годишнината. Многостранната дейност на Бураджиев
провокира водещия Даниел Спасов да анонсира: „… И както се пее
в една добруджанска народна песен: „Години, години, усилни години”,
усилните години на нашия юбиляр
са свързани с много записи, всеотдайност, работа, концерти, турнета,
посветени на една кауза, наречена
българска народна музика”
Каузата „Българска народна музика” съпровожда целия творчески
път на композитора и се втъкава
във всяка нота, излязла под перото
му. В рамките на две седмици в края
на ноември се състояха два обемни
концерта с авторска музика на Костадин Бураджиев и не случайно тези
своеобразни музикални портрети
събраха публика от всички краища на България. Защото делото му
оставя диря и произведенията му
трайно се вписват в репертоара на
различни ансамбли, състави, солови изпълнители. Първият концерт

беше в залата на АМТИИ, където
бяха представени методическите
му пособия и сборници, издадени в
последните десет години. Колегите
от катедра „Музикален фолклор”, от
НУМТИ „Добрин Петков” и училище

„Любен Каравелов” всеотдайно се
включиха в презентацията и техните възпитаници представиха песни
и инструментални пиеси с клавирен
съпровод на Бураджиев за всички
възможни фолклорни изпълнители.
50-годишнината му бе белязана
с титлата „Световен шампион” от
хоровата олимпиада в Грац. Тогава
се повдигна въпроса: „Какво повече
може да се постигне в един живот
от тази титла и признание, от
над 1000-та концерта по цял свят
като диригент, от утвърждаване на името му във фолклорните
жанрове като виртуозен изпълнител на тамбура, като талантлив
композитор, като успешен ръководител на ансамбъл, като автор
на различни учебни пособия?” Оказа се, че може! Това десетилетие
беше изключително плодотворно
за проф. Бураджиев. Академичното му израстване е впечатляващо
– през 2009 година стана доцент,
през 2014 – професор, от 2016 – заместник-ректор на АМТИИ по учебната част. Но още по-впечатляваща

е неизтощимата му енергия към
творчески постижения в различни
сфери. Кратка биографична справка ни показва, че освен стотиците
концерти с Академичния хор, само
в това десетилетие Костадин Бураджиев е съставил и публикувал 10 сборника за различни фолклорни изпълнители,
включващи над 100 инструментални солови, с клавирен
съпровод и оркестрови пиеси, над 130 хорови партитури,
повече от 200 народни песни
със съпровод на пиано, голяма част от които са негови авторски творби, аранжименти
или клавирни извлечения.
Многообразието от засегнати диалектни проявления
показва пристрастието на
Костадин Бураджиев към
красиви образци, независимо от коя фолклорна област
са и определя творчеството
му като надрегионално.
Паралелно с това Бураджиев публикува методическа и научна литература - „Малка книга за тамбурата”, монографиите „Пловдивските
композитори и българският музикален фолклор” и „Румен Сираков
– тайните на сиромашкото пиано”.
Само преди месеци в негово съставителство от печат излезе тритомния своеобразен учебен „алманах”
на хоровия диригент в специалност
„Дирижиране на народни състави”. Включените 117 заглавия от 26
изявени композитори в жанра са
подбрани с конкретна учебна цел,
осмислени и като трудност, и като
запознаване с различни авторски
почерци, с различни стилови белези, с различни регионални специфики. Съзнанието трудно обхваща
огромния обем от реализирани
творчески продукти на Костадин
Бураджиев. Факт са четирите авторски сборника, които събраха
публиката в първия концерт: двете
части на „Пиеси за народни инструменти и пиано” и трите сборника с
народни песни с клавирен съпро-

6

АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ

вод „Орфееви цветя”, „Песни от равнината” и „Фолклорни ескизи”. Тези
сборници представляват „събрани
съчинения” на Костадин Бураджиев. Пиесите в тях са създавани в
продължение на десетилетия и изпълнявани от различни именити изпълнители.
Голяма чат от живота и творчеството на Бураджиев са свързани с
тамбурата и инструменталната музика, но още по-голяма част от дейността му е свързана с народната
песен. През годините в Добрич се
натрупват повече от 200 негови обработки на солови народни песни,
създавани както за солистите на
ансамбъла, така и за изпълнители
от ранга на Тодор Кожухаров, Данислав Кехайов, Младен Койнаров,
Верка Сидерова, Калинка Вълчева,
Анастасия Костова, Георги Германов... За творбите му проф. Николай Стойков казва: „…Написани с
изряден хармоничен език, точен,
лаконичен и същевременно въздействащ, с подчертаващи ритми,
стегната форма и инструментална фактура, показващи качествата на различните инструменти,
чрез използвания арсенал от изразни средства на народния хор, песните комуникират с публиката и
разкриват по творчески начин красотата на нашата народна песен
и инструментална мелодия. Неговата дългогодишна професионална работа дава своето творческо
отражение и в тях…”
Костадин Бураджиев свири и продължава да свири и до днес. Едно от
първите неща, които прави, идвайки в Пловдив, е да издаде през 2001
г. сборник за тамбура в съпровод
на пиано, откликвайки на нуждата от репертоар за обучението по
този народен инструмент в АМТИИ.
Следват сборниците “Солови пиеси
за тамбура” и “Пиеси за тамбура и
народен оркестър” през 2004г.. Естественият връх на тази насоченост
от неговата дейност е защитата на
дисертацията на тема “Изпълнителските похвати при свирене на
тамбура” през 2005г. Съвместно с
младия си колега Владимир Владимиров, Бураджиев издава първата в
България “Методика на тамбурата”.
Активното сътрудничество с там-

бурашкия оркестър при училище
“Любен Каравелов” довежда до създаването на редица авторски пиеси
за този състав, което разширява обсега на дейност на Бураджиев. Независимо от активната си дейност
като диригент и преподавател по
дирижиране, Бураджиев не изоставя любимата си тамбура и продъл-

жава да обогатява репертоара за
този инструмент, както и осветлява теоретично редица проблеми,
свързани с тамбурата.
В Златния фонд на Българското
радио ще остане записът на „Димово хоро” на Костадин Бураджиев за
соло тамбура и народен оркестър,
направен преди повече от 30 години. Интересното и уникалното е, че
изпълнител на соловата партия е самият автор. В записа можем да чуем
не само високото изпълнителско
ниво на младия Бураджиев, а и неговата творческа инвенция, близка
до изворния фолклор, присъщо на
големите изпълнители, вниманието
към детайла, към оркестрацията и
разпределянето на различните партии. С това произведение приключи
първият концерт, но в изпълнение
на студентите Стоян Петков и Георги
Георгиев от класа на доц. д-р Владимир Владимиров.
И ако първият концерт бе изключително впечатляващ с презентирането на разностранната продукция на композитора и педагога
Бураджиев, то вторият концерт на
30.11.2018 г. беше уникален. Уникален като съчетание на музика,
танц, мултимедия, актьорско присъствие, безупречно водене на
публиката през житейските кръговрати и творчески постижения на
композитора, динамична смяна на
съставите, пълнокръвна картина на
фолклорното изпълнителство. Уни-
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кален като истински пълноценно
представяне на портрета на един
творец. Уникален като присъствие
на самия творец на сцената в различни образи.
„Поетично име на авторски музикално-танцов спектакъл” нарече
пресата наименованието на концерта „Фолклорни видения”. Творчеството на Бураджиев събра на
сцената на „Борис Христов” ансамблите „Тракия”, „Добруджа”, Академичния народен хор и Академичния
оркестър, както и солистите Росица
Пейчева, Дамян Йорданов, Стефан
Георгиев, Атанаска Колева, Мария
Тодорова, Велизар Цонев, Пенка
Бураджиева и Николай Гурбанов.
Концертът бе озаглавен „Фолклорни видения” – 35 години творческа
дейност и 60 години жизнен път на
проф. д-р Костадин Бураджиев. На
сцената видяхме различни артистични и музикантски превъплъщения на юбиляря – в ролята на хоров
и на оркестров диригент, в ролята
на ансамблов ръководител, в ролята на тамбурист. Чухме и различни негови творби за народен хор и
народен оркестър, потропвахме с
танците в изпълнение на ансамблите „Тракия” и „Добруджа”. И всичко
това, пречупено през призмата на
неговата музика.
Творчеството и личността на Костадин Бураджиев събраха на едно
място не само тази впечатляваща
плеяда изпълнители. Голямата зала
в Дома на културата „Борис Христов”
едва побра гостите, дошли на юбилейния концерт от цяла България.
Поздравителните адреси от всички
фолклорни ансамбли, фолклорни
училища и училища с обучение на
фолклорни инструменти, от министъра на културата и дори от Президентството на Република България,
само потвърдиха значимостта на
творческата диря, оставена от Бураджиев. И съвсем очаквано и логично бе удостояването му с „Кристално огърлие” на СБМТД и с Почетния
знак „Златен век” – печат на Цар
Симеон Велики (златен), за значим
принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност.
гл. ас. д-р Рада Славинска
» (снимки от концерта - на стр. 16)
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ЩРИХИ ОТ ПОРТРЕТА НА

МИЛЧО ВАСИЛЕВ
(или опит за малък портрет на един голям музикант)

Задъхани ритми, бликащ виртузитет, пределни темпа и чести
контрасти, щедра хармония, метроритмично изобилие, перфектна
оркестрация, пълноценно използване на всички оркестрови групи в
народния оркестър, чести алеаторни елементи, наситеност с тирати,
ритмическо раздробяване в нестандартни деления, детайлно познаване и използване на всевъзможни
инструментални щрихи и похвати,
преклонение пред първообраза и
изключително богата инвенция към
импровизационност и разгръщане
на формата – това са само част от
разпознаваемите черти на композиционния почерк на проф. Милчо
Василев. Докато в статиите на „големите” Николай Кауфман, Иван Вълев, Михаил Букурещлиев от 70-те и
80-те години на XX-ти век името на
Милчо Василев се споменава като
новатор в поколението на младите,
някак неусетно годините отминаха,
постиженията се натрупваха, почеркът стана не просто разпознаваем,
а еталонен … и самият Милчо Василев се превърна в доайен в сферата
на фолклорната музика.
През 2002 г. Михаил Букурещлиев написа за него: „…Академичният
народен оркестър се ръководи от
композитора доц. Милчо Василев.
Съставът отдавна си е извоювал общопризнат авторитет със своя проблемен репертоар и с високите си
художествени постижения. На със-

тезания той често „обърква сметките” дори на състави като оркестрите
на Българското национално радио,
на ансамбъл „Тракия” или на ансамбъл „Филип Кутев”. Милчо Василев е
представител на новата творческа
”вълна” след Филип Кутев, Христо
Тодоров, Коста Колев, Анастас Наумов, Красимир Кюркчийски. Неговите инструментални пиеси носят
нещо много специфично, характерно – коленни преходи, по-свободно
боравене с темите, взети от изворния фолклор, наличие на виртуозни пасажи, динамики и темпа, отговарящи на чувствителността на
съвременния слушател.1” Оттогава
са минали 17 години, композиторът отдавна вече е професор, но
оценката на Букурещлиев остава
актуална и до днес. Действително,
инструменталните пиеси на Милчо
Василев носят специфичен аромат,
харесвани са и от изпълнители и от
слушатели, и са някак съвременни и
актуални.
На 02.03.2019 г. проф. Милчо Василев става на 70 години. Юбилеите
обикновено са повод за осмисляне,
анализиране, припомняне на събития, опит да се обобщят цели периоди от живота на човек. Какво знаем
за Милчо Василев? Вече 45 випуска
възпитаници на катедра „Музикален фолклор” са се докосвали до
диригентската му харизматичност,
до онова трудно формулируемо излъчване, което заразява, кара те да

даваш повече и повече, води те и те
убеждава. Вече 45 випуска познават
преподавателската му нестандартност и умението да задържи вниманието и интереса на аудиторията.
Вече 45 випуска са изпълнявали негова музика и познават чрез собствения си опит композиторските му
идеи и реализации. Но сякаш онова,
което остава истински незабравимо за неговите студенти са несекващата продуктивност, дълбокият
професионализъм, вечният му оптимизъм, неслизащата от лицето му
усмивка, готовността да се втурне
ведро и ентусиазирано във всяко
музикантско начинание… и обичта
към студентите.
В репертоара на различни фолклорни състави остават вече като
„класика” пиесите „Музикални диалози”, „На кайвали”, „Трите пъти”,
Десетте пиеси за народен оркестър, създадени в периода 1986-98
г., „Концертино” за пиано и народен
оркестър, Концерта за кларинет и
народен оркестър, Концертните
пиеси, „Музикални размисли”, „Музикалните игри” за кавал, гайда и
оркестър, сюитата „Па-ро-шо-па”,
„Родопска импресия”, „Игра в ритми”, „Мома Ангелинка” за народен
хор и оркестър, „Младежка сюита
за мъжки хор и оркестър, „Песен” и
„Импровизация” за народен хор и
много други, наброяващи над хиляда произведения. Между тях задължително трябва да бъдат спо-

1 Букурещлиев, Михаил – „30 години катедра „Музикален фолклор” в АМТИ”, сп. „Музикални хоризонти”, бр. 10, 2002 г.
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менати и музиката към спектаклите,
предизвикали възторжени отзиви
– „Това е България”, „България през
вековете”, „Осмото чудо” на ансамбъл „Българе”, както и „Вълшебната
вода2”, създадена за пазарджишкия
ансамбъл.
От доста време са факт и
четирите компакт-диска,
както и двете DVD-та с авторска музика. Още в първата дългосвиреща плоча3
с продукция на катедра
„Музикален фолклор”, тиражирана през 1988 г., са
включени 4 представителни и интересни творби на
композитора – „Музикални диалози”, „Музикална
игра за кавал, гайда и оркестър”, „Пиеса за кавал и
оркестър”, „Макамлийската” за гайда и оркестър.
Огромното количество качествена и високо оценявана композиторска продукция говори за верния
усет на Милчо Василев да
улови духа на съвремието
и да съумее да остане актуален, все
още новаторски, съвременен, младежки.
Като личност, композитор, преподавател и общественик Милчо
Василев получава през годините редица награди и отличия, между които „Медения чан” на АМТИ (1998),
„Златно перо” на ФМ-класик, „Златна лира” на СБМТД (1998), Награда
„Пловдив” за музика, Почетен знак
на Община Пловдив, Почетна статуетка на Съюза на българските композитори (2014). „Златен плакет на
община Неделино „за принос и заслуги за популяризирането и утвърждаването на неделинския двуглас”
(2015) и др. Той е член на Съюза на
българските композитори, председател е на дружеството на фолклорните диригенти към СБМТД, както и
председател на различни комисии и
журита в български и международни конкурси, между които “Песни и
танци без граници” в Свиленград,
Гайдарското надсвирване в Гела,

фолклорното надпяване “Изворен
глас” в Смолян, Фестивала за народно творчество “Китна Тракия пее и
танцува” в Хасково, “Фестивал на дивите цветя” в Смолян, Националния

фолклорен конкурс на изпълнители
на народна музика в Русе, Националния фолклорен конкурс “Заблеяло ми агънце”, Националния фестивал “Фолклорен изгрев” във Варна
и др. Признанието идва от всички
краища на родината.
Но всъщност как се следва академичното му израстване? Милчо
Василев става асистент и един от
първите преподаватели в катедра
„Музикален фолклор” през далечната 1974 г. Близо 20 години е секретар
на катедрата, благодарение на което
натрупва безценен административен опит. През 1996 г. става доцент
и логично поема ръководството на
катедрата две години по-късно. В
продължение на два мандата е неин
ръководител. Професорската титла
по дирижиране на народни състави
защитава през 2006 г., а през 2008
г. е избран за заместник-ректор по
художествено-творческата
дейност в ректорския мандат на доц.
д-р Василка Йончева. Същата годи-
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на поема и главното художествено
ръководство на новосформирания
Академичен фолклорен ансамбъл.
2011 г. ознаменува естествения възход на един милеещ за Академията
голям специалист – избран е за ректор. Година
по-късно
Българската
академия на науките и изкуствата го удостоява със
званието „академик”. Вече
повече от 40 години е диригент и художествен ръководител на Академичен
народен оркестър.
Голяма част от изнесените по-горе факти са относително познати. Какво
обаче не знаем за едно от
най-известните музикални лица на Пловдив? Рядко споменавано е например неговото хоби – да
събира ключодържатели
от всички краища на света. Също така почти неизвестно е, че обича туризма и най-вече Родопите;
че Широка лъка е за него
„земният рай”; че счита за най-голямо постижение в живота си постиженията на своите син и дъщеря; че
е фен на „Локо-Пловдив” от детските
си години. Малко знаем и за живота
му преди големите успехи.
Роден в трудното следвоенно
време, до 15-годишна възраст Милчо Василев живее на ул. „Йордан
Йовков” – в близост до Марково
тепе. Именно там получава от баща
си първите уроци по кавал. По това
време баща му вече е известен
кавалджия и професионален музикант. Ръководител и солист е на
оркестъра към ансамбъла на тогавашния Общински народен съвет
с ръководител Асен Диамандиев,
а по-късно е солист в оркестъра
на Радио-Пловдив. Колкото и да е
странно обаче, към музиката го насочва не баща му, а майка му и то,
защото момчето пее много хубаво.
Василев има щастието да попадне
при превъзходни педагози като
солфежиста Петър Келбечев. Имен-

2 хореография и режисура на Христо Димитров
3 със заглавие „Висш музикално-педагогически институт/ изпълнения на солисти, хор и оркестър” (ВНА 12234), 1988 г.
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но Келбечев привлича вниманието
на прохождащия музикант към инструмента виолончело и през 1962
г. започва неговото професионално
обучение в Пловдивското музикално училище, в класа по виолончело
на известния преподавател Милчо
Петров.
От времето в музикалното училище датират първите му композиционни опити. Още в трети курс се
ориентира към народната музика.
По препоръка на тогавашния директор на Музикалното училище
– Анастас Маринкев, започва да
свири в народния оркестър към
Окръжния съвет като кавалджия.
Именно там прави първите си
стъпки в аранжирането на народна
музика. Прекрасен челист, той предизвиква разочарованието на учителя си Милчо Петров с решението
си да не продължи образованието
си с чело. Единственият шанс за
професионален академичен допир
до народната музика в онзи момент е в Българска държавна консерватория – София, специалност
„Музикознание”, с профил „Народна музика”. Така попада при едно
от най-големите имена в сферата
на народната музика – проф. д-р
Стоян Джуджев. „Освен на теория,
този човек ни научи на морално
отношение към народната музика”
– казва често самият Василев.
Истинското творческо развитие
на Милчо Василев започва в софийската академия. Паралелно с
лекциите, които слуша по музикознание, той свири и в малка „банда”,
където се налага да опресни сръчностите си както по кавал, така и по
пиано. Ситуациите налагат максимална мобилност. Освен клавирист
на „бандата”, често е и бас-китарист.
Един от забавните му спомени е как
е настроил бас-китарата като виолончело, за да впечатли приятелите си с виртуозна техника. Започва
серия от аранжименти за народен
оркестър, първи записи в националните медии – националната телевизия и националното радио. Редовно присъства на репетициите
на Коста Колев в радио-оркестъра,
за да се учи от извора как се ръко-

води оркестър, как се разпределят
партии, как се вграждат различните инструменти, как се оркестрира
за народен състав. За свой „учител”
в сферата на оркестровата музика
и до ден днешен Василев счита големия Коста Колев.
В трети курс на своето студентско
обучение Милчо Василев избира
факултативните дисциплини – „Дирижиране” и „Композиция” и това
предопределя житейския му път и
до ден днешен. Изучава „Оркестрация” и „Композиция” при известния
композитор, диригент и музикален
педагог проф. Димитър Сагаев, а
„Оркестрово дирижиране” при не
по-малко известния композитор и
диригент Константин Илиев. Състуденти на Милчо Василев и негово естествено обкръжение в БДК
са някои от най-големите имена от
историята на българската музика
от втората половина на XX-ти век
като диригентите Емил Чакъров и
Емил Табаков, композиторите Милко Коларов и Стефан Димитров,
джазмена Цветан Делев и др. В атмосфера на благородна надпревара Василев изгражда своя композиционен почерк.
Разпределен е да преподава в
музикалното училище в Широка
лъка. Там амбициозно прави голям
оркестър от около 50 инструменталисти, с които реализира едни от
първите записи на възпитаници на
училището. По този повод създава
Първа родопска сюита, в която намира място и заобикаляния дотогава, но изключително типичен за
областта инструмент каба-гайда,
като част от хармоничния поглед
към комплектуването на народния
оркестър. Експериментът се състои
в това, да се съберат 10-тина кабагайди в рамките на един оркестър
и на едно произведение, което предизвиква Коста Колев да му каже,
че този „фалшив инструмент” няма
място в народния оркестър. Василев доказва, че това е възможно
не без подкрепата на гениалния
гайдар Дафо Трендафилов – учител
по това време в музикалното училище именно по каба-гайда. Трендафилов съумява да настрои всич-
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ки инструменти прецизно, с което
изключително подпомага реализацията на идеята. Бисове, аплаузи,
възторг! Това си спомнят родопчани от премиерното изпълнение на
сюитата. И разбира се – концертна
обиколка с оркестъра и с това произведение из редица кътчета на
Родопите. Към сериозната заявка
на името допринасят и записите в
националните медии, предаванията, в които Василев е включен като
гост и като новатор. Още оттогава
остава пристрастието към инструменталните композиции – за камерни и големи народни оркестри.
Милчо Василев работи в Широка
лъка като щатен преподавател две
учебни години (72-74), след което се явява на конкурс за асистент
във ВМПИ (сега вече АМТИИ „Асен
Диамандиев”) и започва работа, опитвайки се в продължение на още
четири години да съвмести двете позиции. Пътува между Широка лъка и
Пловдив понякога по два-три пъти
седмично. „…Понеделник, вторник
сряда – Пловдив, в сряда следобед
заминавам за Широка лъка. Четвъртък, петък, събота до обяд работя с
учениците… и така…” – казва самият юбиляр. Тогавашният ректор и
основател на ВМПИ проф. Асен Диамандиев издирва талантливи млади
специалисти в сферата на фолклора
за да подпомогне комплектуването
на новата специалност. Милчо Василев се оказва една от най-удачните
му находки. Когато идва да работи в
Пловдив е едва третият член на катедра „Музикален фолклор” – след
Николай Стойков и Василка Йончева и с право счита себе си за един от
създателите на специалността.
Така започва творческия, педагогически, академичен, диригентски, композиторски път на акад.
проф. Милчо Василев, продължил
вече повече от четири десетилетия и превърнал го в една от найизвестните личности на Пловдив.
Макар да навършва 70 години, той
все още е пълен с енергия, идеи,
планове … и все още много неизписани ноти.
гл. ас. д-р Рада Славинска
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ВТОРО ИЗДАНИЕ НА КУЛТУРЕН СЕМИНАР
„НЕПОЗНАТИТЕ” – 2018, АМТИИ
На 30 ноември 2018 г. в АМТИИ се
проведе второто издание на Културния семинар „Непознатите”. Целта
на проекта е разширяване на познанията за етническите, етнографските, конфесионалните и културните
общности в България и популяризиране на техните традиционни практики, култура и бит. Тази година изданието е посветено на общностите
на каракачаните, армъните и торлаците, живеещи у нас.
В 9,00 ч, семинарът бе открит
официално от ректора на АМТИИ,
проф. акад. Милчо Василев, който
поздрави участниците и гостите и
пожела ползотворна работа и вдъхновена изява на всички.
Семинарът обедини повече от
120 участници в различните модули: теоретичен (научноизследователски), художественотворчески и
фотоизложба.
Първият от тях бе открит със
слово и поздравления от проф.
д-р Тони Шекерджиева-Новак, зам.
ректор по научноизследователската дейност, която пожела резултатна работа на участниците в първата
част на семинара. В рамките на теоретичния модул, с водещ проф. д-р
Любен Досев – директор на ДЕСП,
19 докторанти, постдокторанти,
преподаватели и учени от АМТИИ,
ВСУ „Черноризец Храбър“- гр. Варна, ЮЗУ „Неофит Рилски“- гр. Благоевград и Институт за етнология
и фолклористика с етнографски
музей – БАН, Съюз на краеведите
– гр. Монтана, представиха научни изследвания на теми, свързани
с традициите на общностите, особеностите на междукултурното
съжителство и общуването между
различните етноси. Колегите от ПУ
„Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив
представиха документален филм,
реализиран в резултат от проведено теренно проучване. Сред участниците бяха гл.ас. д-р Зоя Микова
(АМТИИ), Светлана Ангеловская
(ИЕФЕМ БАН) Паолина Кр. Василе-

ва, (докторант АМТИИ) Айше И.
Реджеб, (ВСУ „Черноризец Храбър”
Варна), гл. ас. д-р Благовеста Калчева (АМТИИ), Николай Ст. Гурбанов,
(докторант АМТИИ), Радка Стефанова, (АМТИИ), д-р Петьо Кръстев, (ИЕФЕМ БАН), Дарина Славова, (докторант ИЕФЕМ БАН), д-р Бехрин Шопова, (ИЕФЕМ БАН), гл. ас. д-р Начо
Д. Димитров (ИЕФЕМ БАН), доц. д-р
Светла Ракшиева, (ИЕФЕМ БАН), Георги Куманов (РИМ гр. Велинград),
Анюта Каменова-Борин, (Съюз на
краеведите, гр. Монтана), доц. д-р
Женя Пимпирева, (ИЕФЕМ БАН),
екипът от ПУ „Паисий Хиленарски“
- доц. д-р Красимира Кръстанова,
доц. д-р Меглена Златкова, гл. ас.
д-р Мария Кисикова, гл. ас. д-р Елица Стоилова, режисьор Екатерина
Минкова.
Срещата-разговор с представители на общностите обедини около една маса Анастасия Чолакова
– председател на Културно-просветно дружество на каракачаните – Карлово, Георги Анастасов –
Културно-просветно дружество на
каракачаните гр. Карлово, Георги
Гушев – ръководител на Фолклорна формация „Фънтъна“, с. Дорково, Велинградско, Георги Холянов – представител на армънската
общност с. Дорково, Анюта Каменова-Борин – Съюз на краеведите,
гр. Монтана, Любомир Веселинов
– председател на торлашко дружество „Ждребче“ гр. Белоградчик
и протече под ръководството на
проф. д.изк. Лозанка Пейчева.
Екипът на семинара подреди фотоизложба с автентични снимки от
бита на общностите в импровизирана фото галерия в кулоарите на първи етаж. Допълнително в този модул
се включи и гостуваща изложба от
Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в
България. Събитието беше открито
от проф. д-р Емилия Константинова
– куратор, която приветства гостите
и участниците на семинара. Пътува-

Брой 48, март 2019 г.

АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ

щата изложба „НЕПОЗНАТИТЕ“ получи покани за гостуване през предстоящата 2019 година още в деня на
откриването си.
Във фоайето пред Концертна
зала се представи и кулинарна изложба подредена от гостуващите
общности. Сладки изкушения и различни специалитети, като плацинта
(сладка баница за сватба), баница
с праз, сирене и яйца, празнична
пита, кавърма в гювеч - със свинско
месо и праз, пилаф от армъните; лаханопита (баница с лапад и спанак),
пита ме карамболахано (баница
със зеле), ризопита (баница с ориз),
гамброклура (обредна питка за
годеж и сватба), нерста (домашен
кус-кус) от каракачаните; празнична пита от Чипровци, турлашка баница (баница с чипровскье обгье)
и пълнени чушки с боб (пълнене
чушкье с боб) от торлаците.
Семинарът бе закрит от проф.
д-р Даниела Дженева, зам. ректор
художествено-творческа дейност.
На сцената на Концертна зала, АМТИИ изпълнения на характерни
вокални, инструментални и танцови практики представиха Армънска група за автентичен фолклор
„Фантъна“ /Извор/ от с. Дорково
към НЧ „Свети Свети Кирил и Методий 1919 г.” с ръководител Георги Гушев; фолклорна формация
„Торлашки напеви“ - Монтана към
Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан” с ръководител Цветан Цветанов, танцов
състав „Качандонис“ при културно-просветно дружество на каракачаните, Карлово с ръководител
Костадин Скевов, представителен
танцов ансамбъл „Пъстрина” гр.
Монтана с художествен ръководител и хореограф Първан Първанов
и Фолклорна формация „Огоста“
при НЧ „Разум 1883“ гр. Монтана,
с ръководител Цветан Цветанов.
Поздрав към гостите бе отправен
от танцьорите и музикантите на
АФА с гл. худ. ръководител проф.
акад. Милчо Василев и хореограф
гл. ас. Стефан Йорданов.
Културният семинар НЕПОЗНАТИТЕ се реализира с помощта на
съмишленици и спомоществователи, сред които са Регионалния
етнографски музей в Пловдив, Ре-
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гионалните исторически музеи
от Чипровци, Велинград и Видин.
Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в
България - гр. Сливен и гр. Карлово, НЧ Мустафа Кемал Ататюрк - гр.
Пловдив, ОБЕ „Шалом“- Пловдив,
ОБС „Парекордзаган“ – Пловдив,
вестник „Парекордзагони-цайн“клон Пловдив, Торлашко дружество „Ждребче“-гр. Белоградчик,
Фондация „Заедно“- гр. Пловдив,
Дом на етносите- гр. Пловдив, Социална фондация „Инди-Рома“- гр.
Куклен, ПГ „Ген. Владимир Заимов“- гр. Сопот, НУ „Васил Левски“
- с. Караджово - община Садово и
Сдружението „Глобално творчество“- гр. София, Дружество на армъните – гр. Велинград, Сдружение
Йешклай България – гр. Пловдив,
Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ гр. Бургас, чиито представители бяха сред официалните гости в заключителния
модул.
Събитието беше оценено от участниците в първото издание, като
изключително важно за взаимното опознаване и разбирателство
между различните етнически и етнографски общности у нас. Гостите и академичната колегия, гостуващите състави и обществеността
оцениха високо работата на Екипа
на НЕПОЗНАТИТЕ в лицето на ръководителя на проекта гл. ас. д-р Зоя
Микова, на доц. д-р Владимир Владимиров, гл. ас. д-р Иван Георгиев,
ас. Таня Върбева, докторант Мартин
Петков, Татяна Джонева, на членовете на катедра „Музикален фолклор“, които подкрепиха това събитие, на ръководството на АМТИИ,
което съдейства за реализацията
на семинара на различни нива, на
Симеон Паунов, Георги Сейменски,
Виктор Новак, които реализираха
рекламните материали, на гл. ас.
Стефан Йорданов, на студентите,
които се включиха в организацията и на всички които допринесоха
за провеждане на събитие от подобен мащаб и национално значение
именно в Академия за музикално,
танцово и изобразително изкуство,
Пловдив.
проф. д-р Т. Шекерджиева-Новак
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БЪ Л ГА Р С К А М У З И К А Л Н А П Р И К А З К А В Л О Н Д О Н
В края на месец декември, Kитарeн ансамбъл „Академика“ към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив, с
ръководител доц. д-р Стела Митева-Динкова, бе поканен да бъде част от голям, изцяло български концерт
в Лондон. Организатори на това събитие бяха Училище
за български език и изкуства „Боянъ Мага“, Лондон и
Фондация „Огънят на Орфей“, Пловдив. Училище „Боянъ Мага“ се ръководи от Димитрина Ангелова и обучава деца на възраст от 3 до 19 години. То се слави със
своя модерен поглед върху начина на обучение на
учениците, използвайки
методи, свързани със Сугестопенията, Валдорфска педагогика и други,
обединени от системата,
наречена „Методика на
живата природа 1 2 3“.
Свидетели на този процес
станаха и студентите от
Китарен ансамбъл „Академика“, които имаха възможност на живо да наблюдават как децата учат
там. Ансамбълът бе част
от концерт, състоял се в
една от залите за български народни танци
в учебното заведение. Участие взеха
и Биляна Динкова,
ученичка от класа
по пиано на Светлана Косева в „НУМТИ
Добрин Петков“, гр.
Пловдив, дългогодишен стипендиант на
Фондация „Огънят
на Орфей” и Евгения
Тагарева – пианист и
педагог, която представи на децата свои авторски творби. Музикалните изпълнения бяха приети с въодушевление и много аплодисменти от страна на слушателите,
сред които бяха и някои родители на децата. Спонтанните запознанства и разговори след това донесоха още
положителни емоции както за изпълнителите, така и за
публиката.
Концертът „Огънят на Орфей – Класическа и фолклорна българска музикална приказка” се състоя на
26 януари в една от най-забележителните зали в сърцето на Лондон, а именно „Cadogan Hall“ (Кадоган Хол).
Със своята невероятна акустика, архитектура и слава,
през годините залата е била дом на значими събития,
включващи имена на световно известни изпълнители и
формации, сред които най-добрите оркестри на Вели-

кобритания, както и Кралска филхармония. Началото
бе поставено от пианистите Евгения Тагарева и Биляна Динкова. Изящните авторски миниатюри на Евгения
Тагарева прозвучаха, като своеобразно „предисловие”
към изпълнения с драматизъм Прелюд оп.3, №2 от С.
Рахманинов и добре познатата „Ръченица” от Л. Пипков
в изпълнение на Биляна Динкова. С творбите „Техно“ от
немския композитор Юрг Киндле и „Люлчина песен“ от
Росен Балкански, Китарен ансамбъл „Академика“ заяви
ярко творческо присъствие на сцената. Гъдуларят Пейо
Пейо – виден изпълнител на български фолклор, предизвика бурни
аплодисменти в залата
със своята авторска „Импровизация”.
Пиесата
„Леле Моме“, написана
специално за „Академика” от проф. Пламен
Арабов бе въздействащо представена със
съдействието на Пейо
Пеев и Лондонски български хор, с диригент и
ръководител Десислава
Стефанова. Хорът бе основно „действащо лице”
във втората част на концерта, в която се постави акцент върху
българския фолклор. Неповторимата
Бинка Добрева, съвместно с Пейо Пеев
и
акордеонистът
Александър Райчев
сътвориха емоционално-наситена атмосфера. Слушателите бяха запленени
и развълнувани от
изпълненията на емблематични песни, като „Даньова
мама”, „Гергана пиле шарено” и неусетно затанцуваха
български народни хора в залата. С висок професионализъм и обаяние прозвучаха популярните български
песни „Ерген Деда“, „Девойко мари хубава“ и „Ой, Шопе,
Шопе“, включени в репертоара на Лондонски български хор. В края на концерта публиката нестихващо аплодираше всички участници в събитието, които бяха на
сцената за общ финален поклон.
С този концерт в британската столица организатори
и изпълнители успешно защитиха престижа на българската култура, представяйки на европейско ниво древното музикално изкуство на Орфей.
Йоана Тихолова (магистър ИИК)
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С МУЗИКА В СЪРЦЕТО
На 3.11.2018 се състоя концерт на вокален ансамбъл
Перуника – Стокхолм в Малката Базилика в Пловдив.
Концерта беше в рамките на тържествата по случай
предстоящото ... на Пловдив за Европейска Столица на
Културата 2019.
Невероятната атмосфера на античност и съвремие,
на дух и величие на
българската музика
се вплетоха в един
незабрим концерт за
публика и участнци.
С помощта на
община Пловдив,
Асоциацияа за Регионално Развитие
и Сътрудничество представи пред пловдивската публика уникален концерт на Стокхолмски хор „Перуника“ под диригентството на неговия създател Михаил
Делчев посветен на Деня на народните будители в началото на месец ноември. Характерно за ансамбъла,
създаден през 2014 г. със съдействието на Българското
посолство в Стокхолм е, че изпълнителките представят
българска народна музика и съвременни аранжименти на български народни песни, без да знаят български
език. В репертоара на Перуника звучат произведения
на най-значимите български композитори, превърнали се в класика на българското фолклорно богатство и
наследство като Красимир Кюркчийски, Георги Андреев, Стефан Мутафчиев, Филип Кутев, Христо Тодоров и
други. Хорът развива активна концертна дейност като
провежда първите си концертни турнета, семинари и
музикални работилници в Швеция. През 2017, Перуни-

На 6.12.2018 г. се проведе клавирен концерт с участието на студенти от класа на проф. Ромео Смилков. Велислава Стоянова, Евридика Валентинова, Лусия Велева
и Димитър Димитров представиха творби на руски, полски български и турски композитори. Бе направена Световна премиера на Соната за две пиана „ Ехо” в g moll от
Д. Скарлати / обр. на проф Николай Стойков/. Творбата
прозвуча в изпълнение на докторант Велислава Стоянова и магистър Евридика Валентинова.
Специален гост на концерта беше генералният консул на Република Турция в Пловдив- Негово превъзходителство Хюсеин Ергани. Той остана възхитен от изпълненията на пианистите и поздрави проф. Николай
Стойков с именния му ден. Хюсеин Ергани пожела също
това да бъде начало на сътрудничество между двете институции - АМТИИ и Генерално консулство на Република
Турция в Пловдив.
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ка гостува в редица културни събития в България и е
горещо приветствана от родната публика. Концертните
им изяви се радват на голям интерес навсякъде, независимо от родния език на публиката, защото магичното
въздействие на българската народна песен е универсално.
Тук е мястото да отбележим и голямата роля на Данка Цветкова – преподавател по народно пеене в АМТИИ
за вокалното и артистично израстване на хор Перуника. Данка Цветкова и Перуника имат впечатляваща
съвместна работа и
концертна дейност
в Швеция по време
на ежегодното издание на Вечери на
Културата в Стокхолм – април’ 2018
както и съвместият
концерт в Пловдив
на 3.11.2018. ”Професионалната работа на Данка Цветкова като вокален педагог е незаменима при усвояването
на техниката на пеене и спецификата на звукоизвличането на българския песенен фолклор.” - отбелязва Михаил Делчев. Певици и диригент с радост очакват следващите срещи с Данка на концертния подиум.
С представяне на фолклорна програма в изпълнение
на изцяло шведски хор българската култура добива европейско измерение. Чрез проекта едновременно се
създават и укрепват съществуващи творчески и общностни взаимодействия, засилва се развитието на международни партньорства в реализацията на културни
дейности и приобщаване на нови участници към ценностите и постиженията на изкуството. Български диригенти като Михаил Делчев са безспорни посланици в
културния обмен с принос в популяризиране на творчеството на родните композитори, завладявайки нови
територии за българската музика.
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ПРОФ. Д.Н. ЯВОР КОНОВ ПРЕДСТАВИ СВОЯ КНИГА, ИЗНЕСЕ КОНЦЕРТ
И ПРОВЕДЕ КУРС С ДОКТОРАНТИ НА АМТИИ
Преподавателят от НБУ професор д.н. Явор Конов представи на
22 февруари в АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев“ най-новата си книга
„Падре Атанасиус Кирхер (16021680) и неговата Musurgia
Universalis (Рим, 1650): Itinerarium
illustratum”. Според думите на самия автор, трудът му е вдъхновен
от живота и делото на енциклопедиста Атанасиус Кирхер - немски учен, монах от ордена на йезуитите, професор по математика
и науки за изтока, личност от годините на един особен преход в
цивилизационната ни история от
Средновековието към модерното
време. В центъра на изследването е музикалната енциклопедия
„Всеобща музургия» (Musurgia
Universalis), която Атанасиус Кирхер издава в 1650 г.
Гостът съпроводи представянето на книгата с две музикални изпълнения на пиано. В първото той
изсвири вариации от Джироламо Фрескобалди, в които, според
професора, е концентрирана «цялата изкусност на ренесансовото
гласоводене в наглед несложна
клавирна фактура”. Проф. Конов
впечатли публиката с прецизен
стил на музициране на вариациите на ренесансовия органист в ба-

зиликата „Св. Петър“ в Рим Фрескобалди, чието творчество оказва
влияние на редица композитори,
включително на самия Йохан Себастиан Бах.
Във второто изпълнение се
включи и флейтистът от АМТИИ
доц. д-р Борислав Ясенов. Дуетът представи „Сюита в стар стил“
на Алфред Шнитке (1934-1998) –
творба в 5 части, озвучена от Конов и Ясенов с професионализъм
и адекватен прочит на авторовия
подход да стилизира в сюитата си
музиката на 18 в.
На срещата-концерт присъстваха
ректорът на АМТИИ проф. Милчо
Василев, зам.-ректорите проф. д-р
Тони Шекерджиева-Новак и проф.

д-р Константин Бураджиев, пианистът проф. д-р Ромео Смилков, преподаватели от АМТИИ и НУМТИ,
студенти и външна публика.
В следващите два дни проф. Конов осъществи основния си повод за гостуване в АМТИИ, а именно преподавателска практика с
докторанти на тема „Как се пише
дисертация“. Поканен от проф.
д-р Тони Шекерджиева-Новак,
зам.-ректор по научната дейност
на Академията, гостът представи
пред дисертантните основните
въпроси на творческия процес,
причините и мотивите за написване на дисертационен труд, избора
на тематика, издирването и подбора на източници, задаването
на цел, научна хипотеза и мн. др.
фактори за изграждане на качествена научна разработка.
Постиженията на проф. д.н. Явор
Конов се радват на признание не
само в България, но и в най-авторитетните чуждестранни институции в областта на музикалното
изкуство-Ателието за изследвания
към Центъра за барокова музика
във Версай и факултета по музика
и музикознание на Парижкия университет (Сорбоната).
проф. д-р Любомир Караджов
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РАДА СЛАВИНСКА И ХОР „ЕВМОЛПЕЯ” ГОСТУВАТ НА
БЪЛГАРИАДА ВЪВ ВОЕВОДИНА – ГР. НОВИ САД

На 26-ти януари тази година в
съседна Сърбия етническите българи, живеещи на територията на
страната, организираха поредната „Българиада”. Този форум събира нашенци от всички краища на
западната ни съседка, като това
допринася за поддържането на
идентичността им. Всяка година
събитието се провежда в различни градове и села, населявани от
компактни групи българско население – с. Бело блато, гр. Иваново,
гр. Панчево, гр. Нови сад. Тази година за втори пореден път Българиада-та се проведе в центъра на
Воеводина – гр. Нови сад. Любим
гост от България в 14-годишната
история на тези своеобразни събори за опазване на българщината е хор „Евмолпея” и неговият диригент – д-р Рада Славинска.
През годините Славинска е подбирала и подготвяла със състава
си различни програми за българските „събори”, изнасяла е сказки
за българската фолклорна музика,
за хоровото дело, за историята на
Пловдив. Участието на „Евмолпея” за седми път в този форум
доказва, че усилията й са високо
оценени. В първите Българиади
програмите на хора са били разноезични, за да се афишира докосването на българските състави
до световната хорова музика. Преди две години Славинска подготвя изцяло българска програма с
възрожденско-патриотична насо-

ченост, а тази година – акапелна
фолклорна програма. Тя включва
хитови обработки на Стефан Мутафчиев, Петко Стайнов, Николай
Кауфман, Петър Льондев и други.
Превъзходните изпълнения на
момичетата и тяхното артистично
и усмихнато присъствие за пореден път спечелиха сърцата на присъстващите в залата. На форумът
присъставаха българи от Иваново,
Омолица, Старчево, Бело блато,
Панчево, Нови Сад, Босилеград, а
заслужените аплодисменти след
всяко изпълнение на хор „Евмолпея” дълго не стихваха и на два
пъти публиката дълго и настойчиво си „изиска” бис.
Българската музикално-танцо
во-поетична среща се откри от г-н
Жарко Евтимов, Председател на
Дружеството за български език,
литература и култура в област Воеводина, който от години инициира и всеотдайно работи за каузата
„България е в сърцето на всеки
българин, където и да живее той”.
На срещата д-р Рада Славинска.
представи Пловдив – Културна столица на Европа 2019, Академия за
музикално танцово и изобразително изкуство, предстоящи културни
начинания. Акцентът бе поставен
върху високите професионални
критерии на АМТИИ и най-вече
допирателните между идеята да се
пази българския фолклор в Музикалната академия и българския дух
на Българиади-те.

Изпълненията на хор „Евмолпея”
под диригентство на д-р Славинска впечатлиха и присъстващите
осем сътрудници на българското
посолство в Белград, които бяха
дошли в Нови сад конкретно за събитието. Българският посланик г-н
Радко Влайков изнесе затрогващо
слово за поддържането на българския дух и от сърце благодари на
пловдивските момичета от името
на цялото посолство за това, че
приемат званието „Посланици на
добра воля” толкова всеотдайно
и показват българското хорово
изкуство на такова високо професионално ниво.
гл.ас. д-р Зоя Микова
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