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Слово на ректора проф. акад. Милчо Василев по случай 55-годишнината от
създаването на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив
Уважаеми колеги – преподаватели, студенти и служители на АМТИИ
„Проф. Асен Диамандиев”- Пловдив,
Уважаеми гости,
Скъпи съграждани,
Благодаря на всички вас, които
сте тук за да бъдете заедно с нас съпричастни и да ознаменуваме 55-годишния юбилей от основаването на
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”Пловдив. Един период, който на
пръв поглед сякаш не е толкова дълъг (разбира се в сравнение с някои
други ВУ с много по-дългогодишна
история), но съвсем достатъчен, за
да направим своята равносметка
за цялостната извършена педагогическа, художественотворческа,
научноизследователска и организационна дейност.
За 55 години АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев” - Пловдив премина
през няколко особено важни етапи в своето развитие. Началото бе
дадено през далечната 1964 година, като филиал на БДК, сега НМА
„Проф. Панчо Владигеров”. През
1972 г. Филиалът е преобразуван
във Висш музикално-педагогически институт и става самостоятелно
висше училище. През 1995 г. ВМПИ
е преобразуван в Академия за музикално и танцово изкуство, а през
2004 г. – сменя своето име от АМТИ
в Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство поради факта, че близо 10 години преди това
бяха разкрити нови специалности
в областта на изобразителните изкуства. Следвайки принципа на непрекъснатото развитие на нашата
Алма матер, по предложение на Ръководството на Академията и след
гласуване в Академичния съвет се
предприеха активни действия пред
управленческите органи на Р. България за именуването й на името
на нашия основател - проф. Асен
Диамандиев. Така от 1.02.2019 г., с
Решение на Народното събрание на
Република България, АМТИИ носи
официално неговото име. Всички
ние, Ръководство, преподаватели,

студенти и служители, особено се
гордеем с този факт, защото напълно сме убедени във великото дело,
което проф. Асен Диамандиев извърши с разкриването на нашия
ВУЗ. Тук е момента да си спомним
негови изказвания по този повод:
„Отдавна бях замислил едно произведение, което исках да реализирам на всяка цена в моя роден град,
това е висшето музикално учебно
заведение (...) Всъщност това беше
идеята за едно тричастно голямо
произведение с първа част музикална педагогика, а втора и трета
част – музикален и танцов фолклор.”... „Радвам се от сърце и душа.
Радвам се, че все още дишам и че
живея пълноценно и немирно, благодарение на това чудо, наречено
Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство”. Няма да
звучи пресилено ако кажа, че ако
той не бе извършил този акт, навярно и до ден днешен Пловдив нямаше да има ВУ за изкуство! Това ме
прави особено щастлив, че се случи
в моя мандат като Ректор. И сега тук,

пред вас, за първи път официално
ще обявя, че освен честванията по
повод годишнини на АМТИИ и други събития, още тази година Академията ще има още едно официално
честване – патронен празник на 16
ноември – рождената дата на нашия
основател.
Днес АМТИИ „проф.Асен Диамандиев” - Пловдив заема своето
достойно място в българската национална култура и се явява като
основен двигател за нейното развитие в национален и международен
мащаб. Това безспорно се дължи на
правилната управленческа политика в Академията и пълната синхронизация между отделните водещи
звена – факултети, катедри, Студентски съвет, администрация. И това е
нашата основна цел - непрекъснат
просперитет и стремеж да развитие
на дейността ни извън рамките на
Академията.
През последните години се разкриха и успешно развиват своята
дейност нови структурни организационни звена – Кариерен център,
Център за професионално обучение, а към ДЕСП в момента се обучават над 60 курсисти от Гърция, Турция, Китай, Великобритания, Япония, Швейцария, Финландия , САЩ
и др.
За този 55 годишен период са завършили и дипломирали над 9 хиляди студенти от различните специалности в ОКС „Бакалавър” и „Магистър”. Бих искал да подчертая, че
през всичките тези години независимо от някои негативни фактори,
не сме имали нито веднъж недостиг
на студенти като цяло – винаги сме
изпълнявали предварително заявения пред МОН прием.
В момента в АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев” се провежда обучение в общо 55 специалности от
трите факултета в бакалавърски и
магистърски програми, като само
за периода 2014-2019 г. т.е. през
последните 5 години са разкрити
13 нови такива, които със своето
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съдържание напълно отговарят на
съвременните потребности и професионални интереси на младите
хора. Искам отново да отбележа, че
това е основната цел в дейността на
Академията – непрекъснато, чрез
разкриване на нови специалности,
да откликваме на желанията на бъдещите млади специалисти.
Професионално са се реализирали над 80% от завършилите студенти за всички специалности. Не малка част от тях със своето изкуство
прославят не само България, но и
Академията, която им е дала професионалната подготовка.
Извършени бяха 21 институционални и програмни акредитации на професионалните направления, по които се провежда обучение в ОКС „Бакалавър” и „Магистър”
на образователно научната степен
„доктор” от НАОА, които бяха оценени с най-високите оценки, даващи
ни права за разкриване на все нови
и нови специалности за обучение
на студенти в магистърски, докторски програми, както и обучение на
много чуждестранни студенти от
цял свят.
Многомащабната дейност на
АМТИИ „Проф.Асен Диамандиев” е
вписана в програмите на международните асоциации на културните
институции в Европа. Академията
е първа от висшите училища по изкуства в България която стана член
на Асоциация на европейските консерватории, музикални академии и
висши училища по музика. Член е на
учредената през 2014 г. Асоциация
на висшите учебни заведения на
балканските страни със седалищен
център Тракийския университет Одрин, Р.Турция.
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”
активно участва в централно-европейската програма за обмен в университетско образование по програмите „Еразъм +” , редовен член е
на Международната организация за
фолклорни изкуства към ЮНЕСКО;
към тези програми Академията непрекъснато развива своята дейност
и културен обмен като понастоящем връзките ни с висши учебни
заведения от други държави далеч
надхвърлиха границите на Европа.
В тази връзка особено се задълбочи
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културния ни обмен с Р.Китай.
Гордост за АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев” са представителните
ни художествени състави – Академичен хор „Гаудеамус”, Академичен
народен хор, Академичен народен
оркестър,, Камерна академична
опера, Академичен фолклорен ансамбъл, Камерен симфоничен оркестър, Китарен ансамбъл „Академика”, и джаз формации, които са
носители на много престижни национални и международни награди
, и които със своите творчески изяви в България и чужбина прославят
името на нашата Академия.
В цялост, АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев”-Пловдив, независимо
че е един от най-малките държавни
ВУ по своето съдържание, организационна структура и включените
многообразни специалности, представляват своего рода истински
бутик за изкуства – музика - класическа, фолклорна, поп и джаз; танц
– класически и фолклорен, както и
много и разнообразни специалности в областта на изобразителните
изкуства. Така АМТИИ „Асен Диамандиев” се превръща в един център за
подготовка на кадри за цялостната
ни българска национална култура.
За тези постижения безспорна
заслуга имат всички бивши и настоящи ректори, зам.-ректори, декани,
ръководители на катедри, преподаватели и студенти.
Уважаеми гости, колеги, и съграждани, днес е един щастлив, паметен
ден и разбира се, време за празнуване. Убедено имаме това право, но
още от утре трябва да продължим
своята работа със същата жар, ентусиазъм и творческо дръзновение, за
да защитим всички наши постижения, да продължим да ги развиваме.
Пожелавам ви здраве, да съхранявате своя творчески дух, ентусиазъм и работоспособност за благото
на любимата ни АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев”- Пловдив
Честит юбилей!
На многая лета!
24.05.2019 г.,
ГДК „Борис Христов”
проф.-акад. Милчо Василев,
Ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив
Снимки: Таня Върбева
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ПЕТА СРЕЩА – СИМПОЗИУМ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БАЛКАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
В периода 17 – 19 април 2019 година
в гр. Солун, Р. Гърция се проведе петата среща – симпозиум на Асоциацията
на Балканските университети, редовен член на която е и АМТИИ „Проф.
Асен Диамандиев” – Пловдив. Имах
честта като такъв да присъствам на
това събитие, което дава възможност на всяко висше училище член на
Асоциацията да презентира своята цялостна дейност пред широката международна аудитория.

На срещата освен ВУЗ-вете редовни членове, бяха поканени и висши
училища от Балканските страни, подали документи да бъдат приети в
Асоциацията.
Семинарните заседания се проведоха по секции, а на АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев” бе дадено време за презентация в последния ден на общото
заседание на всички ВУЗ-ве. Като единствен ВУЗ по изкуства ми се даде възможност да презентирам Академията

и да запозная присъстващите с цялата структура на обучение, организация, както и подробности, свързани
със съдържанието и подготовката на
студентите от различните специалности. Представянето на АМТИИ „Проф.
Асен Диамандиев” бе съпроводено и
с видеоматериал, което бе прекрасна
възможност за добиване на по-пълна
представа за дейността на Академията
и това бе една изключителна реклама
за ВУЗ-а.

След моята презентация бяха обсъдени въпроси, свързани с проблемите на
висшето образование за Балканските
страни. В тази връзка, по мое предложение, ще се обсъдят въпроси за обучение по Балкански фолклор за всички

ВУЗ-ве, членки на Асоциацията.
В края на петата среща – симпозиум на Балканските ВУЗ-ве гласувахме и
приехме още 13 висши учебни заведения нови членове, като по този начин
увеличавайки техния брой Асоциацията

на Балканските Университети утвърждава и разширява своята дейност в
Балканския регион.
проф.-акад. Милчо Василев,

Ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив

НОВА РАБОТНА И ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА
На 07.05.2019 г. при Ректорът на
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Плов
див, проф. aкад. Мил
чо Ва
си
лев, се проведе втора работна среща
с представителите на Българо-китайското сдружение за развитие на
икономиката, образованието и културния обмен между Р. България и Р.
Китай. Сдружението се представлява
от г-н Янг Цзянкянк (президент), г-н
Хъ Вей (вице-президент), и г-н Ванг
Янг (управител). Целта на срещата
беше да се да се подпише дългосрочен договор за културен обмен между Академията и Сдружението. Чрез
този двустранен договор се открива
възможност за наши преподаватели
да изнасят майсторски класове, а студентите да участват в международни

концерти и фестивали, организирани
в различни университети и консерватории в Р. Китай. Същият договор
предоставя възможност на китайски
студенти да се обучават при нас в
Магистърска и Докторска образователна степен. Договорът вече е факт и
първите резултати са на лице.

В момента 14 китайски студента са
изразили желанието си да продължат
образованието си при нас и са подали необходимите документи в администрацията на Академията.
проф. д-р Любен Досев
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С ПЕСЕН ЖИВОТ ЪТ Е ЧУДЕСЕН
55 годишният юбилей на Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство „Проф. Асен
Диамандиев“ – Пловдив е още един
чудесен повод за изявя на възпитаниците на катедра „Музикална педагогика и дирижиране“ при факултет
„Музикална педагогика“. На 18 май
2019 година в АМТИИ се проведе
ПРАЗНИК НА ДЕТСКАТА ПЕСЕН. Залата се огласи от омайните гласове
и чудесните изпълнения на повече
от сто и двадесет деца, подготвени с
много любов, търпение и висок професионализъм от преподавателите
им – настоящи и бивши възпитаници
на катедра „Музикална педагогика и
дирижиране“ специалност Педагогика на обучението по музика.
Мероприятието се провежда по
проект „Развитие на практическите
и художественотворчески умения на
студенти от специалност „Педагогика
на обучението по музика“ АМТИИ –
Пловдив. Творческият екип, реализирал организацията – доц. д-р Цветанка Коловска, ръководител, ас. Диана
Райчинова и ас. Жан Пехливанов.
От името на проф. Милчо Василев – Ректор на АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев“ Пловдив, се връчиха
благодарствени писма на учителите - наставници, отдадени на благородната мисия да обучават нашите
студенти от специалност Педагогика
на обучението по музика – г-н Мирослав Караделев при НУ „Петко Р. Славейков“, г-жа Милена Богданова при
ДГ „Малкият принц“, г-жа Даниела По-

пова при СУ „Патриарх Евтимий“, г-жа
Снежка Донева при ДГ „Зорница“.
Таз годишният ПРАЗНИК НА ДЕТСКАТА ПЕСЕН предостави сцена за
изява на талантите от вокален квартет „Лоли-поп“ при СУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ гр. Пловдив с художествен
ръководител Евелина Палакова, Арт
група „Славена“ с художествен ръководител Мирослав Караделев, вокална група „Детелинки” при СУ „Свети Константин – Кирил Философ гр.
Пловдив с музикален ръководител
Румяна Авуска, вокална формация
„Магия“ с ръководител Руми Иванова
от Арт Войс Център Пловдив, вокална
група "Детски мечти" към ОУ "Райна
Княгиня" с художествен ръководител
на групата Димитринка Трендафилова, Студио „Kontempo” с музикален
ръководител и вокален педагог Даниела Денчева, вокална група „Славейчета“ при ОУ „Отец Паисий“ с.
Тополово, общ. Асеновград, обл.
Пловдив и художествен ръководител
Любомир Панайотов. Специален поздрав бяха изпълненията на вокална
формация „Тракийска младост“ при
СУ „Любен Каравелов“ гр. Пловдив с
художествени ръководители Христина Лесова и Георги Найденов.
Пожелаваме още много творчески
успехи на нашите възпитаници – студентите специалност Педагогика на
обучението по музика, техните преподаватели и на младите хора, които
обичат изкуството и творят.
доц. д-р Цветанка Коловска

Снимки: Таня Върбева
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“НАД ДЪГАТА“

едно различно преживяване на сцената на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

Две творчески институции - АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев“ и Национална гимназия за сценични и екранни и изкуства /НГСЕИ/– Пловдив за първи път си
подадоха ръка и излязоха заедно на сцена в музикалносценичната импресия „Над дъгата“. Изявата бе част от
Трети международен младежки фестивал „Кръстопът“.
Най-млади и по-опитни творци създадоха един спектакъл-амалгама от Пантомима, Музика и Слово. Музиката и пантомимата, които изразяват сложните движения
в човешките емоции и душевност без думи. И словото,
което чрез своето въздействие се превръща в могъща
съзидателна или разрушителна сила - три изкуства, неподвластни на времето.
За китарен ансамбъл „Академика“ с художествен ръ
ководител доц. д-р Стела Динкова сцената на АМТИИ
е много добре позната. Трябва да се отбележи, че и
пантомимата като изкуство не за първи път гастролира тук. Възпитаникът на Театралния институт в Санкт
Петербург, преподавал хореография в Тбилиси и работил като треньор-хореограф в националния младежки
отбор по спортна гимнастика също се е изявявал нееднократно на този подиум. Но
за първи път негови възпитаници показват изкуството
си в тази зала. За първи път
тук прозвучаха и стихове на
Дамян Дамянов, Петър Караангов, Петър Краевски, Евгения Тагарева, Валери Петров,
представени емоционално от
възпитаника на НГСЕИ Евтимиос Триандафиллу.
Китарата е особен инструмент. Колкото крехък може
да бъде нейният звук, толкова и дълбоко може да те
‚прониже‘ той. Двете произведения, представени от Китарен ансамбъл „Академика“ – Концерт №1 от Роланд
Бьом и „Кубински пейзаж“ на Лео Брауер прозвучаха
красиво, течащо, компактно, увличащо. Ярко бяха пресъздадени промените в емоционалните състояния на
отделните части в Концерта, както и органично впле-

тените в задъхания ритъм
у Брауер ефекти на падащи дъждовни капки, на
променящи се природни
пейзажи. Ансамбълът е
добре познат у нас, а вече
и извън граница. Не е
лесно да бъде поддържано високо ниво във формация, чийто състав по
обективни причини периодично се подновява,
но доц. Динкова успява
благодарение на всички
свои лични и професионални качества.
Прекрасен Илин Папазян, вглъбен в звука на своята
китара! И най-строг критик би оценил високо интерпретацията му на „Интродукция и вариации по тема на В.
А. Моцарт от операта „Вълшебната флейта“, оп.9, както
и тази на Йоргос Лиратзис на „Катедралата“ от Агустин
Бариос. На фона на второто произведение бе представен и пластически етюд „Триптих“ в изразителното изпълнение на младите възпитаници на НГЕСИ Виктория
Биволарска и Калин Биркадзе. Всъщност, не би трябвало да се говори за ‚фон‘, симбиозата музика-движение
не може да се дели на отделни компоненти - ефектът на
въздействие е в тяхното единство. Същото трябва да се
каже и за пластически етюд „Цветето“ в изпълнение на
крехката и изящна пианистка Биляна Динкова /изявяваща се тук в ново амплоа/ и музиката на Франсиско Тарега „Спомени от Алхамбра“, прозвучала под пръстите
на Стела Динкова; за пластически етюд „Блян“, изпълнен с много изразителност и динамика от Калин Биркадзе и Лаура Апостолова под звуците на „Джорджиа“
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от Хоги Кармайкъл
в клавирното изпълнение на Людмил Петков. Доцент Петков
зарадва публиката
и с чудесната си импровизация „Блус в
В“, която в типичния
за него стил прозвуча
задъхана, раздирана
от силни емоции, но
и ‚сграбчена‘ в неумолима логика на
развитие. Финалът
на спектакъла бе поверен на Гурам Биркадзе и музиката на
песента „Над дъгата“ от Харолд Арлън.
Музика, която едва ли някой не познава и текст, който
ни ‚изстрелва‘ високо, над облаците, в далечната синева, където свободно да се реем заедно с мечтите си.
Внушението на изпълнението бе силно, символиката
- ясно и поетично пресъздадена. Изкуството на мима!
Където всяка стъпка, всяко най-фино движение или
едва незабележимо потрепване на мускул са безмълвен израз на случващото се в човешката душа…

КИТАРЕН АНСАМБЪЛ „АКАДЕМИКА”
ПОКОРИ КРАЛСКИЯ ТЕАТЪР ВЪВ
ВАРШАВА

Китарният ансамбъл „Академика” към АМТИИ „Проф.
А. Диамандиев” - Пловдив с художествен ръководител доц.
д-р Стела Динкова гастролира с голям успех в Полша по
покана на г-жа Калина Станчева – Директор на Български
културен институт, Варшава. Концертите се осъществиха
по повод 24-ти май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Под патронажа на посланика на Република България във Варшава г-н Емил Ялнъзов
и г-н Ян Стравински – почетен консул на нашата държава
в Гданск, съставът събра аплодисментите на публиката на
престижната сцена в Кралски театър във Варшава и в Музикална академия „Станислав Монюшко” в Гданск.
Като оркестър с уникален стил и цвят определи нашите
музиканти проф. Ян Патерек, дългогодишен преподавател
по класическа китара в Музикална академия „Станислав
Монюшко“. За него българските музиканти убедително
са демонстрирали високото ниво на българската култура. Петър Лянгузов от Българския културен институт във
Варшава описа изпълненията като феноменални и изрази
удовлетворението си, че именно съставът на АМТИИ е защитил мултикултурността на Пловдив-Европейска столица на културата през 2019 г.
Изявите на Китарен ансамбъл „Академика” се осъществиха благодарение на финансовата подкрепа на програма
„Мобилност” към дирекция „Култура и културно наследство” на Община Пловдив и АМТИИ „Проф. А. Диамандиев” и са част от календара на Пловдив – Европейска столица на културата, 2019.

проф. д-р Любомир Караджов
Нека не пропускамеи имената на Бранислав Балтаджиев и Денис Николов от НГСЕИ, на които бе поверено художественото осветление – така важно в подобна изява.
Пожеланието ми към всички участници в този
спектакъл - Учители /умишлено не употребявам думата ‚преподаватели‘/ и прекрасни млади таланти: не
поставяйте бариери пред стремежа си към извисяване ‚над дъгата‘! Там, където мечтите, към които не се
страхуваме да посегнем, действително се сбъдват!
проф. Снежана Симеонова

8

АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ

ПЪТ КЪМ ИЗВОРА
Само преди месец от печат излезе една наглед тънка книжка
със скромното заглавие „Път към
извора” – сборник теренни материали. Между кориците на тази
тънка книжка са събрани ентусиазмът и искреното желание за
досег с автентичното на випуск
2018 в специалностите „Изпълнителско изкуство – фолклор” и
„Дирижиране на народни състави” в АМТИИ, а от самите корици
се усмихват лицата на студентите. Всеки от тях е вложил частица от себе си в страниците на
изданието – чрез дешифриране
на мелодиите, чрез записване
на различните текстове, чрез въвеждане в историята на посетените села Искра и Яврово, чрез
снимков материал. Рядкост е да
се види толкова дълъг списък на
съставители – седемнадесет на
брой, обединени от идеята да оставят нещо прекрасно след себе
си. За краткото експедиционно
време младите хора са успели
да „изповядат” 13 респонденти и
да запишат 47 автентични песни.
Книгата е изцяло студентска продукция – дори коректорите и авторите на нотописа са студенти.
И макар делото да е тяхно, то не
би получило своята реализация
без инициативността и безрезервната всеотдайност на тяхната преподавателка по дисциплината „Събиране и дешифриране
на музикален фолклор” – главен
асистент д-р Зоя Микова. Нейното име скромно се нарежда сред
членовете на редакционната колегия, но истината е, че тя е основният двигател за реализирането на тяхната мечта.
Да си преподавател е професия. Да си добър преподавател
е дарба. Да си обичан преподавател е призвание и признание.
Зоя Микова е сред най-обичаните преподаватели в АМТИИ. Винаги заобиколена от студенти,

винаги откликваща и себераздаваща се, винаги пълна с идеи,
тя е своеобразен пример за подражание на младите. Да мотивираш студентите да реализират
тази книга, да ги организираш да
тръгнат на „експедиция”, да обединиш в една кауза различни
характери, да разпределиш „тежестите” на общия труд по найдобрия начин – това е по силите
само на един роден педагог. Да
ги научиш как се комуникира с
респондентите, как се записва и
дешифрира, как се организира
експедиция, кои са важните детайли в тази толкова специфична дейност – това е по силите
само на добър професионалист.
Съчетанието на педагогическата
дарба и високия професионализъм помага на д-р Микова да
осъществи своите прекрасни
намерения. Ние вече познаваме
нестандартните й идеи, намерили великолепна реализация в
културния семинар „Непознатите”, който все повече набира популярност и повишава имиджа
на АМТИИ. Със сборника теренни материали „Път към извора”
гл. ас. д-р Зоя Микова ни показва нагледно и своята педагогическа същност и съпричастност.
Защото всеки ред от книгата е
добил своята завършеност под
вещото й ръководство и защото
желанието й да зарадва своите
студенти я кара да преодолява
всевъзможни препятствия. Или
както казва самата тя в предговора към книгата, говорейки
за студентите: „Пожелавам им
здраве, за да продължават да
издирват живите носители на
нашата традиционна култура, да
документират и съхраняват това
богатство, което ни е пренесло
през вековете като народ! На добър час випуск 2018!”
гл. ас. д-р Рада Славинска
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КОНЦЕРТ-РЕВЮ „ПРОЛЕТНИ ЦВЕТЯ“
Проф. Стоян Джуджев определя
фолклорното изкуство и българският танц като неразривно свързани
със състоянието и социалното развитие на страната. Както се развива
социума, така се променя и фолклора – в различинте периоди бележи
върхове, в други спадове, но при
всички случаи професор Джуджев
определя фолклорното изкуство
като блестящо и създадено от хората, което е устойчиво и се пренася във времето. (Джуджев, 1954). В
този смисъл концертите, които д-р
Микова ежегодно представя пред
специализирана и професионална
публика като част от обучението по
дисциплина”Музикален фолклор”
представляват и оставят следа като
мост между поколенията. Участници в концертите са студенти от специалности ИИФ, ИИК, ПОМ, ИИПД
и БНХ, ДНС. Концертът има за цел
да представи образци от различни музикално-фолклорни региони,
чрез представяне на български обичаи чрез фолклорна музика и танц.
В програмата за тази година бяха
включени:
»» КУКЕРИ ОТ ЯМБОЛСКО – изп.
група студенти от ИИФ, ИИК и ИИПД
»» Тъкала ли си момина мале –
обр. на Иван Вълев изп. студенти от
І ПОМ
»» Шега - обр. Добри Палиев, изп.
група от І курс ИИК и ИИПД
»» Надпяване от Шоплука изп. дует
“Ахдемна” – ИИФ
»» Луковитски моми– харм. Добри
Христов, изп. Стефани и Виктория І
курс ПОМ
»» Леле Яно – харм. Г. Зл. Черкин,
- изпълнява студент І курс ИИК от
класа на проф. д-р Тони Шекерджиева - Новак, на рояла Елвира Матева
»» Неделински двуглас – изп. Ивелина Иванова от класа на проф. д-р
Светла Станилова, и Ирена Йорданова от класа на гл. ас. д.р Данка
Цветкова
»» ЛАЗАРКИ ОТ ШОПЛУКА – изп.
момите за женене от І курс
»» Вечеряй Радо и Бре Петрунка

обр. Филип Кутев изпълняват студенти ИИК и ИИПД
»» Дует на Иван и Янка от оперетата“ Българи от старо време“ - изп.
студенти І ПОМ, от класа на доц. Лилия Илиева, на рояла Борис Мирчев
»» Слънчице, мило мамино – изп.
студенти от класа на доц. д-р Стела
Митева-Динкова
»» Северняшки смесен танц – хореография Елиза Огнянова І курс
БНХ изп, І курс БНХ
»» Ямболска сюита – изп. Мартин
Трандев и Огнян Огнянов
»» Милевска ръченица - муз. Иван
Милев изпълнява млад „Оркестър
за хубава музика“ от І курс
»» Родопска китка – изпълняват
младежите от първи курс ИИФ,
ПОМ, ИИК, ИИПД
»» Пролетно дефиле с традиционни костюми
Традиции и съвременно звучене
са много умело съчетани в акапелни изпълнения, както и изпълнения
на шопски, пириснски и неделински двугласи, песни на високо, ацане. Съвременно звучене предават
изпълненията на студентите ИИПД
и ИИК, за които фолклорът е подалечна материя, но придават съвременен акцент в картината чрез
изработените от тях инструменти,
които не са типични за българския
фолклор и с това допълват магията
като комбинират джаз елементи в
изпълненията си. Изпълненията са
солови, камерни групи и в ансамбъл. Студентите от БНХ представят
българският фолклор чрез танца.
Като естествен завършек на концерта е дефилето на традиционни
костюми – задача, която провокира
изследователският интерес на студентите, да открият образци или да
доукрасят български костюми от
всички региони на България. Дефилето носи емоции и на участници,
организатори и публика.
Целите, които д-р Микова си поставя чрез реализацията на концерта са постигнати – затвърждаване
на получените умения по време на

обучението, възпитаване на вкус
към родното и българските обичаи
у публиката, не на последно място
– самочувствие и усещане за добре
свършена работа у изпълнителите и
удовлетвореност на преподаватели.
От една страна, концертите организирани от д-р Микова обединяват
четирите посоки на личностното
развитие на студентите – образование, наука, изкуство и личностно израстване и професионално развитие. От друга - студентите създават у
преподавателите поводи за гордост
и удовлетвореност за добре свършена педагогическа и художествено-творческа работа.
Концертът – ревю ”Пролетни цветя” беше съчетание на знания, научни изследвания за фолклора и изкуство, обединени от връзката между
човек–традиции – изкуство. Човешкото познание е многостранно и
интерактивно от една страна, а от
друга носи белезите и тенденциите
в развитието на съвремената наука,
която представя нови предизвикателства и проблеми за решаване.
И ако се върна отново към съжденията на проф. Джуджев, нашето общество в момента се намира в
период на възраждане на ценности,
обичаи и търсене на връзка с фолклорното начало, в този смисъл
съвсем навременни и желани са
професионалните прояви организирани от АМТИИ и в частност от
д-р Микова.
Литература:
1. Джуджев С., Теория на българската народна музика, София
1954
Настоящата статия представлява рецензия на концерта „Пролетни цветя” организиран от д-р
Зоя Микова. Концертът – ревю се
проведе в Концертна зала на Академията за музикално, танцово
и изобразително изкуство „Проф.
Асен Диамандиев” – Пловдив, на 16
април 2019 година.
д-р Весела Казашка
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КОНЦЕРТ-СЕРЕНАДА
в чест на един заслужил творец, артист, певец и вокален педагог - проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
На 25-ти февруари 2019 г. в Концертна зала на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ се реализира концерт, посветен
на дългогодишната творческа и педагогическа дейност на проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. Студентите и колегите на проф. Шекерджиева от АМТИИ
„Проф. Асен Диамандиев“ и от НУМТИ
„Добрин Петков“ изразиха своята голяма обич, уважение и благодарност към
своя вокален педагог и колега. Концертът получи името „Концерт-серенада“.
Тони Шекерджиева завършва с отличие магистърска степен в НМА „Панчо Владигеров“ през 1980 г. в класа на
доц. Лиляна Жабленска и актьорско
майсторство при проф. Павел Герджиков. Отличната ѝ вокална и артистична
подготовка ѝ отварят широко вратите
на трите водещи оперни театри в България. Тя печели конкурси в Софийска
опера, Стара Загора и Пловдивска опера. Нейният избор е операта в родния
ѝ град - Пловдив. Като артист-солист на
театъра Тони Шекерджиева се включва
активно в богатия репертоар на операта. Мнозина си спомнят нейните
артистични превъплъщения
в Мими - оп. „Бохеми“, Чочосан - оп. „Бътерфлай“,
Джилда - оп. „Риголето“.
Забележителна е нейната роля в Лучета от
оп. „Четирима грубияни“ от Волф Ферари (спектакълът е
включен в Златния фонд на
националното радио).

Следват още „Йоланта“ от Чайковски,
Неда от оп. „Палячи“ на Леонкавало.
Изключително успешни са изявите ѝ в
оперите на българските композитори
Марин Големинов, Парашкев Хаджиев,
Жул Леви, Панчо Владигеров, Тодор Попов, Александър Текелиев. В десетте години на сцената на Пловдивската опера
Тони Шекерджиева-Новак се утвърди
като един от водещите солисти. В началото на 90-те години певицата е солист
на “Виенски Моцартов ансамбъл” и реализира в Австрия интензивна концертна дейност.
След завръщането си в България започва и нейната активна педагогическа
дейност като преподавател по класическо пеене в НУМТИ „Добрин Петков“
- Пловдив. Вокалната ѝ подготовка и
натрупаният опит ѝ дават възможност
много бързо да се утвърди като професионалист, разбиращ спецификата и
отговорността при работата с все още
неукрепналите вокалисти. С много труд
и всеотдайност Тони Шекерджиева израства като вокален педагог - търсен и
предпочитан, както от млади
певци, така и от действащи артисти и певци с
проблеми, при които
тя смело и компетентно провежда
н е о бхо д и м а та
профилактика.
Нейната педагогическа дейност не остава
скрита от професионалната гилдия и през
2004 г. по

канена за лектор в НБУ - София и в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив. Тук е мястото да се отбележи ролята на проф. Калина Жекова - доайен
на вокалните педагози в музикалната
академия в Пловдив. Прекрасна певица
и педагог, проф. Жекова вижда в лицето на Тони Шекерджиева професионалиста, който има качествата и може да
продължи делото на утвърдени вече
вокални педагози като проф. Калина
Жекова и проф. Валя Александрова.
С подкрепата именно на проф. Калина Жекова през 2007 г. Тони Шекерджиева успешно защитава докторска дицертация на тема „Вокалната лирика на
Шопен оп. 74. Фонетични проблеми във
връзка с изпълнителството“. През 2009
г. д-р Шекерджиева става „доцент“ и е
назначена за щатен преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ гр. Пловдив, а от 2014г. е „професор”. Активната
ѝ педагогическа, научна и артистична
дейност утвърждават Тони Шекерджиева като един от изтъкнатите преподаватели в АМТИИ. От 2016 г. проф. Шекерджиева е избрана за зам. ректор на
АМТИИ и отговаря за научната дейност.
През всичките години от 90-те до
този момент, Тони Шекерджиева не
прекъсва своята артистична дейност,
участвайки в редица фестивали като
Международен фестивал на камерната
музика, Пловдив, Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов“ - Пазарджик;
Международен фестивал „Тракийско
лято“ и други. Реализира 17 концерта на
интегрално изпълнение на опус 74, като
част от проекта „Непознатата вокална
лирика на Шопен“.
Проф. Шекерджиева е поканена като
жури в редица конкурси у нас и в чужбина. Член на жури

Брой 49, юли 2019 г.

11

АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ

в Академията Евровизия; Академичен
конкурс „Бах и неговото съвремие“; основател и член на Международния фестивал „Славянска вокална музика“; Фестивалът „Орфееви таланти“. Поканена е
за жури на Международния конкурс за
млади оперни певци гр. Вроцлав – Полша, на международен конкурс за млади
оперни певци „Ян Кепура”, Полша, Член
на жури на предварителните кръгове на
Международния оперен конкурс Алкамо - Италия.
Многобройни са и майсторските класове, проведени от проф. Тони Шекерджиева-Новак: в “Дом Витгенщайн” във
Виена през 2010 и 2011 г., в Академията
„К. Липински“ гр. Вроцлав, в музикална
академия „Монюшко“ в Гданск - Полша,
майсторски клас в гр. Харбин - Китай и
мн. др. Интерес представляват и редица
публикации на проф. Шекерджиева в
различни специализирани издания като
„Музикални хоризонти“, „Арт спектър“,
както и в Годишника на АМТИИ и др.
Проф. Шекерджиева е издала и 2 книги:
„Вокалната лирика на Фредерик Шопен
оп. 74“, а през 2014 г. е издадена книгата
„Вокално-инструменталното творчество на Лютославски и Пендерецки - кла-

сици на 20-ти век“. Тези факти са само
част от обширната и многопластова
дейност на артиста и педагога проф. д-р
Тони Шекерджиева-Новак.
Концертът-серенада завърши с лично обръщение на доц. д-р Пламен Първанов към своя дългогодишен, скъп колега и приятел с думите:
“Идва момент в живота на един артист, на един педагог, да направи равносметка за делата, които е свършил,
пътя, по който е вървял и мечтите,
които е реализирал.
За мен е изключително лесно да споделя, че артистичният, педагогическият, а не на последно място и житейски
път на проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, е път, за който можем да кажем:
„Вие проф. Шекерджиева сте щастлив
човек!“
В годините бях свидетел на успешната кариера на Тони Шекерджиева.
Участвайки в множество оперни проекти, изнасяйки безброй концерти, както
и многогодишната ѝ педагогическа дейност, изградиха от проф. Шекерджиева
един завиден професионалист. И всички
тези успехи, реализирани с подкрепата
на нейното прекрасно семейство.

С гордост мога да заявя, че моето и
на проф. Шекерджиева познанство прерасна в приятелство, датира още от
студентските години. Приятелството и сътрудничеството ни се съхрани в годините и остави трайни следи
в съвместната ни работа, както на
оперната сцена, така и в съвместната
ни педагогическа дейност. Творческите
взаимоотношения между проф. Шекерджиева като вокален педагог и моя милост като диригент са ярък пример за
екипност при отговорната работа с
младите артисти и певци.Скъпа Тони,
бих желал да изкажа своята благодарност за дългогодишната ни съвместна
работа и да заявя колко много ценя нашето приятелство.”
Този концерт, в който всеки бе вложил частица от душата си, предизвика
бурни аплаузи в публиката. Проф. д-р
Тони Шекерджиева-Новак не скри своите сълзи от радост и вълнение. Една
идея се превърна в незабравим, изпълнен с много любов, благодарност и уважение творчески акт. Спомен, който ще
остане дълги години в сърцето на всеки,
който е имал щастието да познава прекрасната Тони Шекерджиева-Новак.

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я Н А И Н Д И В И Д УА Л Н О С Т ТА
Концерт-уъркшоп на доц. д-р Людмил Петков
Педагогическата ра
бо
та е щрих от твор
ческия портрет на все
ки изявен изпълнител.
Тя носи своеобразна
уникалност, защото съ
четава различни инди
видуалности, давайки
обогатен резултат. Идеята за обединение на
музиканти от различни
поколения е оригинал
но творческо решение,
ко
е
то доц. д-р Людмил Петков претворява в музикално
събитие под надслов „Реконструкция
на индивидуалността”.
Така на 16 май в Концертната зала
на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” съвместно, под формата на уъркшоп, концертираха утвърдените
музиканти от джаз трио „Ламико”:
Людмил Петков – пиано, Алексей
Ангелов – бас китара и Иван Енев –

ударни инструменти и студентите
от първи курс по поп-джаз пеене:
Йоана Петрова, Рая Цветкова, Ивет
Багерова, Ваня Андонова. Популярните джаз стандарти на Уилбър
Швандт, Дюк Елингтън и Стиви Уондър и поп-песните на Риана, Стиви
Уондър, Стинг, Боб Марли бяха интепретирани с обаяние, артистизъм и
професионално умение.

Младите изпълнители, повлияни от опита
и зрялостта, духовния
заряд и вдъхновението
разчупиха своите стереотипи, демонстрираха творчески растеж,
интригуваща индивидуалност и доставиха огромно удоволствие на
публиката. Така бе реализирана основната
идея, че „индивидуалността е най-ценното качество на тези, които се занимават с изкуство” (уводни думи на
доц. д-р Л. Петков). Тя се подхранва
само от високи стойности и солидни
знания, които се натрупват в процеса
на творческа работа между студент
и преподавател, който завършва със
сценична изява.
доц. д-р Стела Митева-Динкова
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45 ГОДИНИ КАТЕДРА „ХОРЕОГРАФИЯ“
ГОДИШЕН КОНЦЕРТ
През 1974 година проф. Кирил Дженев създава катедра „Хореография“.
Така се поставят основите на едно явление, което по онова време няма
аналог във фолклорно-хореографската практика в България - висше хореографско образование за творци и педагози, здраво стъпило върху народните традиции, развиващи науката за българската народна хореография, в съчетание с най-съвременните форми на танцовото изкуство.
Юбилейният концерт по случай 45-години от създаването на катедра
„Хореография“ при Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив бе представен на 20.05. 2019 г. в
Дом на културата „Борис Христов“. В него взеха участие магистри от специалност „Съвременни танцови техники“: Цветелина Цекова, Росица Иванова,
Теодора Георгиева и Калина Гаева, с ръководител доц. д-р Желка Табакова.
Те представиха своята танцова разработка в 5 части, озаглавена „Заедно
под дъгата“ по книгата на Франк Баум „Чудният вълшебник от Оз“. Студентите показаха нова интерпретация за света на измамните чувства, страха
и малките-големи лични победи. Също така бяха изпълнени идивидуални
перцепции на основните фабулни действия през погледа на младите хореографи. С тази първа част от спектакъла магистрите от специалност „Съвременни танцови техники“ успяха да изпратят към публиката своето послание, което гласи: “Ценностите, за които си струва да живеем, да се борим
и които осмислят човешкия живот са: приятелство, ум, смелост и любов!“.
Във втората част от концерта публиката се наслади на част от най-добрите танци, създадени през тази учебна година от студентите в специалност
„Българска народна хореография“ с ръководител проф. д-р Антон Андонов.
С танцовото произведение „Козият рог“ (сюжетно-драматичен танц в 5
картини по мотиви от разказа на Николай Хайтов „Козият рог“ – хореография: Виктория Генова – IV курс БНХ) бе представена от една страна могъщата магия на Родопа планина, а от друга - преплитащи се много силни
чувства – жестокост, страдание, любов, отмъщение.
В тематично-драматичния танц „Българийо“, хореография Ангел Раков
– III курс БНХ, младият хореограф представи свой по-съвременен прочит
върху основата на българския фолклор, показвайки какво е България за
него. „България – нежна, зелена и необятна, чиято прелест и хубост са безкрайни!“
Камерно-сюжетният хумористичен танц: „Рибарите и златната рибка“ по
хореография на Борис Генчев – II курс БНХ, беше като вълна от смях и весело настроение, която заля публиката.
Ивайло Маджаров – I курс БНХ, представи дивертисментен танц от Източна Тракия, а Михаела Ходжева – III курс БНХ, разкри на сцената моменти от каракачанската сватба в своя сценично разработен обичай като загатна дълбоко пазените традиции на каракачаните от гр. Сливен.
Със сюжетно-хумористичен танц в 5 картини: „Една объркана история“
– хореография: Симона Симеонова – IV курс БНХ, дипломантката успя да
завладее публиката и да я накара нестихващо да аплодира.
Тези прекрасни танци нямаше да бъдат така въздействащи без артистичното и емоционално изпълнение на студентите от катедра „Хореография“ и щатен танцов ансамбъл при АМТИИ Проф. Асен Диамандиев.
Специални гости на спектакъла бяха ФА „Тракия“ с гл. худ. ръководител
Даниела Дженева, които със своят професионализъм и магнетично изпълнение, допринесоха за невероятната атмосфера.
Финалът на коцерта беше конгломерат от чувства, емоции и една последна заръка на преподавателите от катедра „Хореография“ към дипломантите от випуск 2019 година: „Минете красиво и смислено през целия си
живот!“.

ас. Светлана Станева
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„КОМАРДЖИЯТА“ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ
Дебют, емоция, нестихващи аплаузи, усмивки по лицата!
Вълнения, оживени коментари, спомени, отзвучаващи
дълго след последния акорд! Има ли думи, които могат
да опишат преживяното?
Празник за изкуството. Празник за публиката и любовта. Да, любовта! Любовта на младите таланти към музиката, любовта на преподавателите и тяхната безгранична
всеотдайност да раздават със шепи: опит, усет, естетика,
любов към вечното и неповторимото.
Една творба и едно изпълнение дълго ще резонират в
сърцата и душите на всички присъствали в концертната
зала на Националното училище за музикално и танцово
изкуство „Добрин Петков“ – Пловдив. А поводът бе националната премиера на едноактната опера „Комарджията“ от Луиджи Керубини (1760-1842), състояла се на 22
май 2019 година.
За Луиджи Керубини може да се напише много. Личност оставил трайни следи. Композитор, теоретик, педагог, диригент, Директор на Парижката консерватория.
Едва 15 годишен той написва своята опера-буфа „Комарджията“ (1775) по либрето на Антонио Салви. И забележете: само с две действащи лица – съпрузите Серпила
и Бакоко. Разказва се за сложните човешки взаимоотношения. Той е комарджия, а тя иска да го напусне. За „късмет“, съдията, към който се обръща за помощ, се оказва
нейният дегизиран съпруг. Серпила се поддава на ухажването, а Бакоко вбесен я прогонва от дома. Съпругата
изпада в бедност и става просякиня, но любовта се възражда отново след случайна среща. Както всяка история
и тук всичко завършва с щастлив край.
А кои са участниците на Пловдивската сцена? Това са
Академичният оперен театър към АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев“ – Пловдив, Камерният оркестър към НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив.
Режисьор на представлението е оперният певец
Ивайло Михайлов. Неговите творчески хрумвания и сценично оформление предизвикваха бурни аплодисменти
от страна на публиката още по време на спектакъла.
Сценичните декори и костюми, бяха осигурени от самия
режисьор с любезното съдействие на Държавна опера –
Стара Загора.
Главни действащи лица на премиерата бяха : Андония
Арабаджиева – Мецосопран, в ролята на Серпила и Алпер Юнлютюрк, Баритон, в ролята на Бакоко.
Ученическият камерен оркестър на НУМТИ „Добрин
Петков“ тази вечер също имаха дебют. Под диригентската палка на Алия Хансе, докторант в Музикалната академия, оркестрантите се представиха достойно в оперния
жанр. Акомпанимента на Чембало беше поверен на д-р
Борис Мирчев, корепетитор в АМТИИ - Пловдив. Допълнителен колорит внесе участието на пианиста в самото
представление, като се въплъти в образа на комарджия.
Няма събитие, което би могло да се реализира без
своите приятели, съмишленици, доброжелатели. А за

добре и професионално поднесената творба на италианския композитор основна заслуга имат: Проф. д-р
Тони Шекерджиева-Новак (Вокален педагог, Заместник
Ректор по научната дейност в АМТИИ) и Доц. д-р Пламен
Първанов (Преподавател в АМТИИ, главен диригентпостановчик на представлението).
Очаквано, премиерното изпълнение на „Комарджията“ от Керубини предизвика огромен интерес. Сред
препълнената концертна зала на Музикалното училище
бяха забелязани Ректорът на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Директорът на НУМТИ „Добрин Петков“, много
преподаватели, студенти, ученици и почитатели на музикалното изкуство. И публиката не бе разочарована, а
точно обратно. Тя беше силно впечатлена от артистичното присъствие, добрата актьорска игра и професионалната вокална подготовка на младите изпълнители.
Ето какво споделиха главните действащи лица за читателите на Арт Спектър:
Андония Арабаджиева
„За мен премиерата на „Комарджията” беше вълнуваща сама по себе си, тъй като в рамките на два месеца с
колегата ми, който изпълнява Бакоко, научихме цялата
опера от музиката до текста. Аз винаги преди концерт
или спектакъл изпитвам вълнение дали изпълнението
ще бъде като на репетициите. Искам винаги да е найдоброто“.
Алпер Юнлютюрк
„Това е много сериозен дебютен опит за мен да се превъплътя в образа на Бакоко. Горд съм, че бях част от
първото изпълнение на тази опера в България“.

В разгара на спектакъла
Има ли думи, които могат да опишат преживяното?
Спомени, отзвучаващи дълго след последния акорд,
оживени коментари, вълнение, усмивки по лицата, нестихващи аплаузи, емоция.
Това ще запомня от тази прекрасна вечер. И очакване…за следващия музикален празник!

д-р Георги Шамлиев
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„ ПР И Е МС ТВЕНО С Т И С ЪВР ЕМ ИЕ “

два уъркшопа и арт изложба под ръководството на ас. д-р Динка Касабова
с участието на студенти от специалност „Дизайн на облеклото“ в АМТИИ – Пловдив
Днес има редица предизвикателства за креативността в съвременното изкуство при използването и съчетаването на разнообразни
техники и материали. Всъщност текстилният дизайн е
един пример за това.
Изкушението да се унифицират модни тенденции
чрез масовото използване
на съвременните технологии не попречи на част от
съвременните дизайнери да
продължават да създават ценен ръчен текстилен дизайн.
Много от потребителите все
повече предпочитат лимитирани, бутикови, строго
индивидуални продукти не
само на модния, но и на интериорния дизайн.
В тази връзка, изложбата
„Приемственост и съвремие“ открита на 22 март т.г.
в галерия PLOVEDIV, беше
една демонстрация именно
на тази съвременна креативна индивидуалност.
Представените аксесоари
на текстилния дизайн в изложбено пространство стана своеобразен завършек
на проведените преди това
два уъркшопа под ръководството на ас.д-р Динка Касабова със студенти от I-ви
и II-ри курс, и докторанта
Викория Колева в специалност „Дизайн на облеклото“
в АМТИИ – Пловдив. Използвайки древни техники
всеки един от тях представи
своя индивидуален поглед за
ефектен текстилен дизайн в
изработените декоративни
ленени възглавници и изящни копринени шалове.
Семинарите протекоха на три
етапа. В първият, ас. д-р Динка Касабова запозна участниците с теорията на старата японска техника
„Катазоме“ на ръчен печат върху
коприна и египетската на блоковия

печат върху лен. В интерактивната
презентация бяха проследени историческите етапи на развитие на тези

техники и разнообразните им сфери на приложение. Във втория етап
студентите изработиха свои шаблони за печат и създадоха индивидуален текстилен дизайн, от който след
това изработиха красиви шалове и

декоративни възглавници. Третият
етап завърши с представяне на готовите дизайнески продукти в галерия
PLOVEDIV. Публиката беше
изненадана от начина на организиране на изложбеното
пространството в източен
стил, в унисон с изработените чрез японската техника аксесоари. Подредените
по стените документални
фотоси, разкриваха технологичния процес по създаването им по време на уъркшопите. За информация на
публиката, изложбата беше
допълнена и с естетически
поднесени текстове за древните техниките „Катазоме“ и
„Блоков печат“.
Не беше пропуснат и маркетинговия елемент на събитието, който включваше
кратка анонимна анкета
към посетителите за тяхното мнение към ръчно изработените дизайнерски продукти. Тя имаше ясна цел: да
даде обратна връзка за вкусовете, предпочитанията и
намеренията на всеки един
посетител към крайния
продукт от творческата дейност на нашите бъдещи дизайнери. Изводите от тази
анкета са, че изложбата е
посрещната с интерес и всеки един посетител е бъдещ
потребител, който би искал да притежава поне един
от представените ефектни
продукти. Информацията,
която дава анкетата помага
не само на преподавателите,
но и на студентите, че пътят
по който са поели е правилен и той трябва да бъде
надграждан с всяко придобито ново
умение за да разгърне още повече
творческия потенциал, така нужен
на обществото.
проф. д-р Емилия Константинова
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БЪЛГАРИЯ ПЕЕ - 2019
За четвърта поредна година Български хоров съюз организира Националната инициатива „България
пее“. От 19 до 21 април, над 100 хорови формации от цялата страна запяха заедно в специално организирани концерти в различни градове
на България. Кампанията има за цел
да представи красотата, богатството
и колорита на многогласното пеене, да продължи обединяването на
хоровете от страната и да даде възможност на повече хора да се докоснат до очарованието на вокалната
музика.
Община Пловдив, Общински институт „Старинен Пловдив“ и Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство „Проф.
Асен Диамандиев“ подкрепиха
Инициативата в гр. Пловдив, предоставяйки зали за трите концерта.
В тазгодишното издание на „Бъл-

гария пее“ в града се включиха 12
формации:
- Два хорови състара от НУМТИ
„Добрин Петков“ с диригент Николета Енева
- Подготвителен и концертетн
състав на хор „Детска китка“ при
ЦПЛР ОДК-Пловдив с диригенти
Джулия Узунова и Яна Делирадева
- Хор на пловдивските момчета
„Стефка Благоева“ при ЦПЛР ОДКПловдив с диригент Милка Толедова
- Вокална формация „Кантикус
Де Орис“ с диригент Дорис Хофман
- Камерна вокална формация –
Пловдив, с диригент Станимира
Манолова
- Камерен смесен хор „Иван Спасов“ с диригент Гергана ЛюцкановаПетрова
- Дамски хор „Тримонциум“ с диригент Ваня Атанасова

- Академичен народен хор при
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“
с диригент Костадин Бураджиев
- Хор на студентите от специалност „Педагогика на обучението по
музика“ при АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев“ с диригент Яна Делирадева
- Академичен смесен камерен хор
„Гаудеамус“ при АМТИИ „Проф.
Асен Диамандиев“ с диригент Весела Гелева.
Участието на толкова разнородни
формации и репертоарното разнообразие, направиха програмата на
концертите цветна и интересна. И
трите концерта се радваха на пълни
зали и топло посрещане от страна
на публиката. Всички участници получиха Диплом за участие и принос
в популяризирането на българското
хорово изкуство от Председателя на
БХС – Славил Димитров.
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