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ПРОФ. Д-Р ТОНИ ШЕКЕРДЖИЕВА-НОВАК Е НОВИЯТ РЕКТОР
НА АМТИИ „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“ – ПЛОВДИВ
На 12 февруари 2020 г. Общото събрание на АМТИИ „Проф.
Асен Диамандиев“ избра за ректор на висшето училище по изкуствата проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак – преподавател
по класическо пеене, вокални ансамбли и методика на обучението по класическо пеене.
За длъжността се кандидатираха четирима преподаватели от
АМТИИ. Комисията по проверка на документите и допускане
до избори начело с проф. д-р Ромео Смилков излезе със становище, че и четиримата – проф. д-р Юлиян Куюмджиев, проф.
д-р Даниела Дженева, проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и
проф. д-р Костадин Бураджиев, са представили изрядни и отговарящи на закона документи и се допускат до избор за ректор.
При проведеното първо тайно гласуване членовете на Общото
събрание определиха на балотаж да отидат проф. д-р Шекерджиева-Новак с 30 гласа и проф. д-р Бураджиев с 20 гласа.
На финалния тур проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак получи
подкрепата на 38 от членовете на събранието срещу 28 гласа
за проф. д-р Костадин Бураджиев.
Веднага след избирането си новият ректор на Академията
проф. Шекерджиева-Новак потвърди пред множеството медии, пристигнали да отразят събитието, че се чувства чудесно,
защото е изпълнила целта си да стане обединител на хората
в АМТИИ. Тя подчерта, че ще работи по осъществяването на
всички важни пунктове от предизборната си платформа.

Сред най-значимите приоритети тя постави изпълнението на
изискванията на новия Закон за висшето образование. „Длъжни сме да се съобразим с него“, подчерта проф. ШекерджиеваНовак и допълни: „Търсили са ме при създаването на закона и
имам някакъв принос за изработването му. Не се страхувам от
нищо ново. Имам край себе си толкова мислещи млади хора.
Срещнах се с много от тях, когато реших да се кандидатирам
за този пост. Доста от проблемите успяхме да разрешим още
преди да съм станала ректор. Имам оптимистичното чувство,
че заедно трябва да успеем“.
На 21 февруари Академичният съвет на висшето училище избра
и заместник-ректорите, с което попълни ръководния екип на
ректора. За зам.-ректор по научноизследователската и художественотворческата дейност бе избрана проф. д-р Галина Лардева – преподавател по история и теория на изкуството, а за зам.ректор по учебната дейност Академичният съвет гласува за
проф. д-р Костадин Бураджиев – преподавател по дирижиране.
Редакционният екип на „Арт спектър“ пожелава на проф. д-р
Тони Шекерджиева-Новак и нейните заместници успешна и
ползотворна дейност в работата им за издигане на още по-високо ниво авторитета и значението на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ за българското образование и изкуство!
проф. д-р Любомир Караджов

ЖЕЛАЯ АКАДЕМИЯТА ДА БЪДЕ ПРИПОЗНАТА КАТО
ИНСТИТУЦИЯ, ГЕНЕРИРАЩА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ
Интервю на проф. д-р Галина Лардева, зам. ректор научноизследователска и художественотворческа дейност,
с Ректора на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив, проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Проф. Шекерджиева, какви са трудностите пред един
Ректор на Академия по изкуствата?
Вниманието на Ректора, на който и да е университет, е насочено към набелязването и постигането на дългосрочни
стратегически цели. Всеки, който прояви интерес, може да се
запознае с моето виждане за развитие на АМТИИ, намерили
израз в Стратегията и Мандатната програма. Там бяха посочени най-важните въпроси, които АМТИИ трябва да разреши,
но ако трябва да обобщя, задачата пред мен и пред всеки
един от нас е в изграждането на разпознаваема идентичност.
Да ръководиш академия с толкова богато многообразие в
изкуствата е нелека задача, натоварена с огромна отговорност, тъй като това средище на науката и духа винаги се е
радвало на особена почит. Изкуствата отварят много врати
и изравняват по особен начин различията. Те имат силата да
приобщават. В това се крие и ключът към разрешаването на
проблема за общата ни идентичност – обединение, диалог,
сътрудничество, интердисциплинарност – в дългосрочен
план желая да изградим образ на Академията като място, в
което се срещат класиката и съвремието, като синтез на цялото многообразие от изкуства, до които могат да се докоснат нашите студенти. Чувството за дълг пред труда на моите
предшественици, допринесли за утвърждаване авторитета
на АМТИИ, ме кара да се стремя към тази цел, а капацитетът,

демонстриран от преподавателите в Академията, ми дава основание да вярвам, че тя е постижима. Именно неуморният
труд и успехи на колегите от всички специалности спомага
да надраснем тясно профилираната представа за нас. Това е
важно, защото публичният образ е комплексна оценка за цялостната дейност на институцията и той ще ни позволи достигане до широки публики, изграждане на партньорства с общини, управленски структури, чужди и наши университети и
изследователски институти, ще улесни контакта с бизнеса и
работодателските организации.
Как се вписва това виждане за бъдещето в настоящото
извънредно положение?
Разбира се, нестабилната външна среда – глобалната кризата с Ковид-19, затрудни работата на всяка една институция, но и доказа по недвусмислен начин нуждата от гъвкаво мислене и адаптивност. На първо място отговорността
ни беше към здравето на преподавателите и студентите –
не сме спирали прилагането на мерките за социална дистанция и стриктното спазване на препоръките, издадени от
МЗ, РЗИ и МОН. Не мисля, че която и да е институция беше
подготвена за случилото се. Изкуствата са особено уязвими
към всяка една криза, не на последно място и заради навика да се отказваме от всичко, което не се смята за потреб-
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ност от първа необходимост. Въпреки това има надежда и
добри примери за подход отдолу-нагоре, с инициативи като
„Купи изкуство, подкрепи художник“, „Визуални изкуства.
Извънредно положение“, както и отгоре-надолу, като отворената покана (една от първите) на Община Пловдив „Кризисен фонд за подкрепа на независими пловдивски творци
и артисти в условията на извънредна ситуация и борбата
с вируса COVID-19”. Хубаво би било съгласуването на тези
усилия с цел постигане на синергичен ефект. Обнадеждена
съм и от начина, по който Академията и преподавателският
състав демонстрираха капацитет и готовност за иновация в
интерес на студентите и запазване качеството на обучение
в новите условия.
Кризата ускори дигитализацията във всяка една организация.
Радвам се, че този аспект беше силно застъпен в програмата
ми и работехме в тази насока от първия ден на моя мандат.
Ако в началото всеки беше насърчаван да изпробва различни
средства за електронно обучение – процес, който не искахме
да нарушим преди края на семестъра, за идващата учебна година имаме налице обща система, която ще улесни комуникацията между студентите и преподавателите, но също така и
взаимодействието между академичния състав и администрацията. Планирам да продължим провеждане на част от лекциите онлайн, независимо от обстоятелствата.
Гордея се с начина, по който успяхме да проведем предварителната кандидатстудентска кампания и благодаря на всички,
които с неуморната си работа направиха възможно провеждането на изпити в онлайн среда. Кандидатстудентската кампания е краткосрочна задача от най-висока степен на важност, допълнително усложнена от извънредното положение,
и ние се справихме блестящо!
За съжаление има прекалено много неизвестни фактори в
близките няколко месеца, ситуацията е изключително динамична, дори без да отчитаме надвисналата рецесия, което
налага консервативно планиране и полагане на усилия там,
където ефектът ще бъде най-осезаем.
Къде ще насочите усилията си?
Работен екип се е заел с дизайн на визуалната идентичност,
която ще обхване както традиционните информационни
и рекламни материали, така и дигиталното присъствие на
Академията – това е пример за проект с добро съотношение
между вложени усилия и очакван резултат. Така ще обединим

разнопосочните усилия на всеки един от нас в разпознаваем от обществеността глас. Радвам се, че в случая можем да
разчитаме на опита и таланта на нашите преподаватели по
графичен дизайн.
Важно е участието и печеленето на проекти и партньорства,
които да оставят материален и финансов ресурс в Академията. Тук добавената стойност отново е в няколко направления,
включително и в създадените мрежи от контакти, реномето
на АМТИИ и професионалното развитие на участващите.
Въпреки затруднената икономическа ситуация и климат на
обща несигурност трябва да се насочим към по-активно сътрудничество с местния бизнес. Това е дългосрочно партньорство отвъд хоризонта на която и да е криза – желая Академията да бъде припозната като институция, генерираща
добавена стойност. Тук говорим не само за лесно проследимите връзки между специалности по дизайн или кадрите, с
които захранваме местните културни институции, но и повишеното качество на живот, което се търси от специалисти в
сектора на услугите – област, в която Пловдив показва устойчив растеж в последните години.
Какво си пожелавате за новата учебна година?
След края на един интензивен и изпълнен с предизвикателства летен семестър си пожелавам пълноценна почивка. Очаквам успешно завършване на кандидатстудентската кампания. В последните години се наблюдава силна конкуренция
между кандидат-студентите за място в Академията, но когато
един млад човек е почувствал изкуството, когато го е припознал като свой професионален и житейски избор, той е силно
мотивиран да успее. Очаквам с нетърпение новите студенти,
мога да ги уверя, че ще продължим да осигуряваме все по-високо качество на обучението, независимо от условията, при
които ще стартира новата учебна година.
Една Академия по изкуствата ангажира пълния личностен потенциал – ние сме не само творци и преподаватели, а и учени.
Често насърчавам колегите си да развиват не само художественотворческа, но и научноизследователска дейност. Вярвам, че написаното остава. Ние организираме международни
научни конференции, ще се стремим да реализираме програми и проекти на високо международно ниво.
Ще работя за това Академията да заеме достойното си място в национален и международен план, не само като висше
учебно заведение, но и като надежден и желан партньор.

КОНЦЕРТ НА СТУДЕНТИ ОТ КЛАСА ПО КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ НА ПРОФ. Д-Р ТОНИ ШЕКЕРДЖИЕВА-НОВАК

5 март 2020 г. Концертна зала АМТИИ. Участват: Йънг Чанг, Хюъ Юе, Лин Яншуан, Ли Мингхуи, Ванг Йе, Ванг Шуайтонг.
В програмата: арии от В. А. Моцарт, Дж. Пучини, Дж. Росини , Г. Доницети, М. Глинка и песни от Д. Христов.
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ГРАФИКАТА СЕГА И ПРЕДИ
Изложбата „Графиката сега” се реализира от Градска
художествена галерия – Пловдив в едно от нейните
нови пространства, галерия „Капана” с куратор Моника Роменска. Идеята на куратора на този проект
е да се представят актуални и активно работещи
печатна графика пловдивски автори, които да са и
представителна извадка за графичното изкуство на
града ни. Експозицията обхваща създаденото от три
поколения графици, работили през последните 30
години на ХХ век и първите 20 години на новия ХХІ
век, оставили своя „отпечатък” в пловдивското графично изкуство. Тя ни предоставя възможност да
се разчетат и определят преобладаващите тенденции в развитието на това изкуство и на отделните
автори, показани в изложбата. На специалистите и
познавачите е известно колко трудоемък е самият
процес на създаване на графичния лист, технологичната прецизност и последователност в работата
и индивидуалното майсторство, за да се появи „неръкотворният” графичен лист. Тази характеристична
особеност на графичното изкуство е една от причините мнозина да се откажат и разделят с него, като
се пренасочат към по-комерсиалната и не изискваща неимоверни усилия живопис. Другата причина
за оттеглянето им е липсата на традиция и графична
култура, както и слабият колекционерски интерес в
страната ни.
Чест прави на авторите, които устояха на предизвикателствата на интересните времена и се обрекоха
на изкуството на печатната графика, въпреки обективните трудности за сътворяването й. В проекта
„Графиката сега” откриваме многообразие от изобразителни кодове: от неофигуратива, абстрактната
експресивност и минималистичност до концептуалната графика, определящи последните 50 години.
Графичните листове са изработени в класическите
техники – висок печат, дълбок печат, офорт, акватинта, гравюра, повърхнинен печат: литография,
алграфия, както и някои чисто авторски техники.
Впечатляващи са адекватните избори на техниките,
обусловени от формообразуването и стилистиката
на изобразителния език на всеки от участниците в
тази експозиция. Графичното си майсторство ни демонстрират художниците, селектирани от куратора
на проекта: Албена Михайлова-Бенджи, Ангел Гешев, Антония Фингарова – възпитанички на АМТИИ,
също като и Даниела Стоянова и Севлия Тодорова,
Димитър Апостолов, Емил Марков, Емил Миразчиев,
Моника Роменска, Надя Генова, Румен Нечев, Христо Жеков, Чавдар Щипков, Янко Ненов и преподавателите в АМТИИ – доц. Владимир Генадиев, Григор
Григоров, Димитър Воденичаров, Крикор Касапян и
Мъгърдич Касапян.
Доайенът на пловдивската графика доц. Владимир
Генадиев е представен с най-новия си цикъл от литографии /черно-бели/, в които защитава името си

доц. Владимир Генадиев

преп. Григор Григоров
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доц. д-р Димитър Воденичаров

доц. Крикор Касапян
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на майстор в графичното изкуство. Той е типичен
представител на новата фигуративност с разпознаваема стилистика. В заглавията „Въпрос на техника”,
„Завист”, „Панаир на сцената”, „Самки” и „Грации” е видима метафоричната образност и фина ироничност
на образа. Тези пренаселени композии с типизирани
персонажи ни напомнят на парадоксалните сцени от
графичното творчество на Питър Брьогел-старши.
Преподавател Григор Григоров показва серия от
три цветни сериграфии, озаглавени „Размити граници” І, ІІ, ІІІ, изградени през фото-растера. Композициите са динамизирани с диатоналните решения,
подчертано и от засилената цветност. Те са определено постижение за автора, както и сериграфията,
„огледално” (почти) с категоричното си минималистично решение.
Доц. д-р Димитър Воденичаров участва в четири
малкоформатни „Екслибриса” І, ІІ, ІІІ, ІV, реализирирани в техниката алграфия със сложна образност на
характеристиката за родната графика асоциативна
метафоричност. Отличават се с перфектен рисунък и
виталност на образа. Запомнящи са двете голямоформатни литографии „Пейзаж с подправки” и „Слънчево
зайче”, в които авторът демонстрира свободата на
жеста, отличителна за абстрактната експресивност.
Лавитата във фона са нежни и прозрачни, а акцентите в черно контрастират и структурират пространството.
Доц. Крикор Касапян излага три графични листа със
заглавия „Генезис” І, ІІ, ІІІ, изработени в предпочитаната от автора техника суха игла. В тях сътворява
онази неочаквана трансформация на образа и пространството. Стремежът да се постигне безкрайността на материалния свят и духовните му проявления с
фундамента на тези проявления. Авторът им постига
перфектност при изграждането на тази свръхреална
образност чрез богато нюансиране на полутоновете.
Представени са и шест малкоформатни графики
(суха игла) инспирирани от „Пътешественикът” от
Джон Бънян, номерирани от ІХ до ХV, които неизбежно имат илюстративен характер.
Проф. д-р Мъгърдич Касапян ни демонстрира завидно графично майсторство в двата графични листа от серията „Откриване” І, ІІ. Те са истинско „откриване” на трансценденталната вселенска природа.
Създадени са с изключителна прецизност на формоизграждането и пространствата, наситени със
странна хармония и безпокойство. Представянето
му е допълнено и с осем малкоформатни сухи игли,
провокирани от „Пътешественикът” І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ на
писателя Джон Бънян, които са истински бижута на
графичното изкуство.
С представянето си в изложбата „Графиката сега
2020” преподавателите от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ доказват значимото си присъствие в съ
временната българска графика и нейните иновационни процеси.

проф. д-р Мъгърдич Касапян

доц. Румен Жеков
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ФОТОГРАФИИ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА”

създадени по време на извънредното положение 13 март – 13 май 2020 г. Идеята за проекта и селекцията е на проф. д-р Галина Лардева

Антон Бачков, Фотография, 1 курс

Диана Петрова, Графичен дизайн и фотография, 1 курс

Нанси Грозева,
Графичен дизайн и фотография, 1 курс

Джесика Ризова,
Дизайн на облеклото, 2 курс

„Once upon a time” - Велин Димитров, Фотография, 1 курс

Мартин Бозев,
Графичен дизайн и фотография, 1 курс

Дани Николова, Фотография, 1 курс
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КОНЦЕРТ НА СЛИВЕНСКИ СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР С
ГОСТ-СОЛИСТ ФЛЕЙТИСТЪТ БОРИСЛАВ ЯСЕНОВ

На 23 януари сливенската публика имаше възможност да се наслади на поредния концерт на Сливенски
симфоничен оркестър под ръководството на маестро
Димитър Караминков, който отново показа своя професионализъм. Изборът на програма с произведения
от ХХ век винаги е рисков и предизвикателство както
за изпълнителите, така и за слушателите. В този случай
прецизно подбрана и провокираща интереса на публиката, програмата включваше забележителни произведения на именити творци, оставили своя ярък принос в световното музикално изкуство. Като „увертюра“
в концерта бе изпълнена „Симпъл симфони опус 4“
(1933) на английския композитор и диригент Бенджамин Бритън (1913-1976), централна фигура в британската класическа музика. Четиричастната симфония е
написана в стила на неокласицизма по модел на бароковата сюита. Оркестърът стилно и изискано пресъздаде характера на всяка от частите.
Ярък контраст внесе сюитата „Румънски танци“ на Бела
Барток (1881-1945) – унгарски композитор, пианист и
етномузиколог, считан за един от най-важните композитори на ХХ век, и изследовател на народната музика
на Източна Европа. Типичен пример за неговите търсения е изпълнената композиция. Сюитата, създадена първоначално за пиано през 1915 г., съдържа шест
кратки пиеси по седем румънски мелодии от Трансилвания. Две години по-късно композиторът оркестрира
творбата за камерен ансамбъл. Оркестърът професионално и с вкус представи фолклорните интонации и
ритми и предаде характерния нюанс на всеки един от
танците.
Акцент в програмата на вечерта бе Концертът за флейта и симфоничен оркестър на френския композитор
Жак Ибер (1890-1962). Високо художествена творба,
представляваща предизвикателство както за солиста,
така и за оркестъра. Написана през 1932 г., композиторът я посвещава на френския флейтист и педагог

Марсел Моиз – емблематична фигура във флейтовото изкуство на ХХ век. Концертът е създаден в класически тричастен цикъл (Allegro, Andante и Allegro
scherzando) и изпълнен за първи път през 1934 г. в
Париж. Изключително красиво и трудно за интерпретация произведение, поставящо големи технически и
художествени изпитания пред солист и оркестър, изискващи „висш пилотаж“ в изпълнителското изкуство.
Именно поради тази причина е рядко изпълнявано
в България. Гост-солист бе флейтистът Борислав Ясенов – музикант с успешна кариера както в класическата, така и в джазовата музика. Инструменталист с
безупречна техника, чист и тембрист тон, със завидни
художествено-интерпретационни и импровизационни умения. Като преподавател в АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев“ – Пловдив, Ясенов активно се занимава
и с научноизследователска дейност. Автор е на монографичния труд „Флейтовото изкуство и култура от
средата на XVIII век до 30-те години на XIX“, на сборника с авторски композиции „Джазови пиеси за флейта
и формации“, както и на други публикации, свързани
с инструмента. Професионализмът на изпълнителите
бе изразен с прецизното покриване на техническите
и темброво-ансамблови предизвикателства, съчетани със съвременен прочит и модерна интерпретация – бързи темпови характеристики и провокативна
метро-ритмика в първа и трета част и нежна лирика
във втората част, изискваща нюансирана трактовка на
звука. Взаимодействието между солист и диригент и
единомислието при изграждането на художествения
образ доведоха до постигане на високохудожествена
интерпретация.
Бурните аплаузи на публиката показаха нейното емоционално задоволство от концерта и успеха на творческите дръзновения на изпълнителите.

Филип Филипов
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ЗА НОВИЯ АЛБУМ „СУПЕРНОВА” НА ВЕСЕЛИН КОЙЧЕВ И ПЕТЪР КОЙЧЕВ
по музика на Стефан Костянев

Ярко и оригинално явление в музикалното пространство е новоиздаденият албум с музика за две китари „Супернова”. Това е
втори компактдиск на утвърденото китарно дуо Веселин Койчев и Петър Койчев по музика на проф. дмн. Стефан Костянев.
Проф. Костянев е фигура с признат авторитет в световната
медицинската общност. Завършва висше образование със
„Златен Хипократ” във ВМИ – Пловдив, а неговата научна дейност включва над 155 публикации, 22 учебника и помагала,
10 монографии. Ректор на ВМИ – Пловдив
от 2011 до 2019 г., той е носител на престижни награди, като: „Мениджър на годината” от Европейската бизнес асамблея и
Клуб „Сократ” (Оксфорд), „Лекар на България” за 2011 г. и др. Личност с невероятна
харизма, енергичност и креативност, неговата голяма любов е музиката и в частност китарата.
Идеята да осъществи запис на музикалните си идеи с китара е повод за срещата
му с доц. д-р Веселин Койчев. Историята
започва с една консултация за микрофон
и звуков интерфейс с цел оборудване на
домашно студио. Минава известно време
и двамата се срещат отново, като професорът споделя, че има затруднения със звукозаписа. По този повод доцент Койчев го
кани в своето студио, за да направят записи в професионална звукова среда. В процеса на работа двамата взимат решение
Веселин Койчев да изпълни пиесата. Първата реализирана творба
е „Боса и гола“ (Bossa and Naked).
Резултатът впечатлява много
проф. Костянев и той предлага на
доц. Койчев да запише всички негови композиции.
Името на Веселин Койчев безспорно се нарежда сред знаковите български джаз музиканти.
Смесването на джаз с елементи
на рок и българска фолклорна
музика са в основата на неговото творчество. Завършил АМТИИ
Пловдив, той е създател на групата „Джаз линия” и ръководител
на емблематичната джазова формация „Бели, зелени и червени”.
Изнася концерти в Англия, Франция, Русия, Украйна, Гърция, Кипър, Сърбия, Италия, Унгария.
Пише музика за симфоничен оркестър и над 40 театрални
спектакъла. Печели награда за музика на ІV Международен
театрален фестивал „Пиеро”, за най-добър композитор на
Националния фестивал „Михаил Лъкатник“ в Ямбол, и две
награди на VІ национален конкурс за „Симфонична пиеса в
7/8” с пиесата „Български джаз”. Участва в китарния проект
„Акустично трио 3000” с Цветан Недялков и Иван Лечев и е
един от авторите на пиеси в дебютния албум на триото „Йохо”, спечелил в САЩ международната награда „Indi acoustic”
за „Най-добър инструментален албум на 2012 г.“.
Изпълнителската, композиторска и аранжорска дейност са

обединени в творческата практика на доц. Койчев. Скоро широката творческа инвенция на джазмена го подтиква към идеята да аранжира творбите на проф. Костянев за две китари, за
да ги обогати хармонично и мелодично. Тук в творческия екип
се включва и Петър Койчев.
Музикалните интереси на Петър Койчев са в областта на джаз,
поп, рок музиката и българския фолклор. Завършва бакалавърска степен „Джаз и поп изпълнителско изкуство в ПУ „Паисий Хилендарски“, магистърска „Изпълнителско изкуство поп и джаз“ в АМТИИ
- Пловдив и докторска в ПУ „Паисий Хилендарски“. Специализира джаз китара в
консерватория „Giuseppe Tartini“ - Триест
(Италия). Независимо че е в началото на
изпълнителската си кариера, Петър Койчев има значителни постижения. Той се
изявява в престижни фестивали като:
„Перелик Еко Джаз Фест“, „Дикси Джаз
Фест“, „Джаз Форум Стара Загора“, „Пловдив Джаз Фест“, „Долината на тракийските царе“, „Хасково Джаз Фест“, Международен фестивал „Нова българска музика
за китара“, „Капана Фест“, „Международен китарен фестивал“ - Сливен, „Джаз
Фест Димитровград“ и др. Участва в продукции на Държавна опера - Пловдив и
Държавна опера - Стара Загора.
Първият записан албум от дуо Койчеви
по музика на проф. С. Костянев и в аранжимент на доц. В. Койчев носи заглавието „Музика извира”. Това е
и първият издаден албум на фамилното дуо, който включва 9 инструментални пиеси, обвързани
тематично с по-важните моменти
от жизнения път на композитора.
Музиката е еклектична, съчетаваща ретро звученето на поп-рок
изпълнители от 60-те, 70-те и 80те години(Елвис Пресли, Клиф Ричард, „Бийтълс”, „Ролинг Стоунс”,
„Дийп Пърпъл”) със славянската
мелодичност и поетика на руската
естрадна песен.
Година по-късно през 2019-та се
появява и вторият албум със заглавие „Супернова”. Той категорично надгражда първия по отношение на креативност, стилов и
жанров диапазон, ярка мелодичност и интересен хармоничен език. Включените композиции
са както следва: „Разходка” (Promenade), „Като Джанго” (Like
Django), ”Малдиви” (Maldives), ”Страници” (Pages), „Майчин
благослов” (Mother's Blessing), „Раждането на Супернова” (The
Birth of Supernova), „Очакване” (Expectation), „Академичен
валс” (Academic Waltz), „Златна есен” (Golden Autumn). В аранжиментите Веселин Койчев използва акорди със съвременно
звучене, инспирирани от джазовата музика. С лекота той обработва мелодичните линии на Стефан Костянев и ги претворява в разнообразни жанрови форми: танго, боса нова, самба,
валс или мануш джаз.

Брой 51, юли 2020 г.
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И двата албума впечатляват с брилянтните изпълнения на Веселин Койчев и Петър Койчев. Вдъхновени и отдадени на музиката, двамата китаристи демонстрират изключителен виртуозитет, ярка енергичност, задълбоченост и професионално
съвършенство. Инструменталното им партньорство е великолепно, реализирано чрез усет за ансамбловост и диалогичност. Умелото съчетаване на мелодия, акомпанимент, ритъм и басова линия създава усещане за колорит и оркестрово звучене. С основание в своята рецензия към албума проф.
Цветан Недялков коментира, че „в разработката на пиесите
са вмъкнати импровизации, които придават качествено ново
измерение на музикалното послание”. Поднесеният музикален продукт е завладяващ. Той представлява интерес както
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за професионалните музиканти, така и за широката публика.
Творческата работа на екипа Костянев-Койчев и Койчев получава напълно завършен облик чрез издаване на учебното
пособие „Китарни импресии” (Пловдив:МУ, 2019, ISMN 9790-707670-28-6,). В рамките на 148 страници са представени
десет от най-красивите пиеси от албумите „Музика извира“ и
„Супернова“ на Стефан Костянев. Те са нотирана извадка от
инструменталните изпълнения в двата албума. Аранжирани,
обработени и редактирани от Веселин Койчев, те са ценен
принос в педагогическата и изпълнителска практика.

проф. д-р Стела Митева-Динкова

ВЪЛНУВАЩ И ЗАПОМНЯЩ СЕ ДИПЛОМЕН КОНЦЕРТ НА АЛПЕР ЮНЛЮТЮРК

от класа по класическо пеене на проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак с интегрално изпълнение на „Първите песни” оп. 5/оп.47 от Фазъл Сай
Истински празник за сетивата и значително събитие в концертния живот на АМТИИ „Проф. А. Диамандиев” бе дипломният
концерт на Алпер Юнлютюрк от класа по класическо пеене на
проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. Той се проведе в условия
на извънредна епидемична обстановка при засилени мерки за
сигурност на 25 юни в Концертната зала на академията. Програмата обединено представи две гранични балкански музикални култури – турската и българската. Това по своеобразен
начин отличи концерта и му предаде уникална атмосфера.
Респектиращ избор в програмата бе интегралното, първо за
България изпълненние на цикъл „Първите песни” оп. 5/оп.47
от Фазъл Сай.
Фазъл Сай е изключителен талант, пианист и композитор от
световна величина. Неговият изпълнителски стил е директен, вълнуващ и завладяващ сърцето. Това пряко рефлектира и върху авторската му музика. Още с първите си стъпки в
клавирното изкуство той е подтикван от учителя си Митхат
Фенмен (ученик на А. Корто) да импровизира ежедневно. По
такъв начин развива солиден импровизаторски талант и естетични перспективи, които формират неговия индивидуален
пианистичен и композиторски стил. Творчеството му включва
4 симфонии, 2 оратории, различни инструментални концерти
и множество камерни произведения и творби за пиано, a концертните му изяви се простират на 5 континента. Внушителна
е и звукозаписната му дейност, отличена с 4 награди за класическа музика „ECHO” и една “Gramophon”. От 2016 г. той е представителен артист на звукозаписната компания Warner bross., с
която реализира последните си няколко компактдиска с интегрални изпълнения на Сонати от В. А. Моцарт, Ноктюрни от Ф.
Шопен, френски шансони, собствени творби и др.
През 1994 г. в Берлин авторът създава редица песни по текстове на турски поети от XX век, които са част от приятелското
обкръжение на баща му и са свързани с детските му спомени.
По-късно през 2013 г. записва компактдиск, в който селектира
10 от тях, както следва: Düşerim („Ще падна” по текст на Мертин
Алтьок), Akilla Bir Konuşmam Oldu („Разговарях със себе си” по
текст на Юмер Хайам), Dört Mevsim („Четири сезона” по текст на
Джемал Сюрея), Bu Kekre Dûnyada („В този горчив свят” по текст
на Мартин Алтьок), Sardunyaya Aĝit (“Принадлежи на сакъзчето” по текст на Джан Юджел), Sordum Sari Çiĝdeme („Попитах
жълтия минзухар” по текст на Пир Султан Абдал), Efkârlanirim
(“Натъжен” по текст на Орхан Вели), Istanbulu Dimliyorum („Слушам Истанбул” по текст на Орхан Вели), Memleketim („Моята
родина” по текст на Назъм Хикмет), Insan, Insane (“Човек, човек”
по текст на Мухидин Абдал). Самият композитор споделя: „за

мен, това бе личен жест на благодарност към този период във
времето и към тези личности, които са жизненоважни за турската литература”.
Изброените по-горе песни формират цикъла „Първите песни”,
който бе представен на сцената на АМТИИ от Алпер Юнлютюрк
в съпровод на Елвира Матева. Песните съвършено обединяват
класическите традиции с екзотиката на националния фолклор
на Сай. Те представят богат душевен и образен свят, обагрен с
лека носталгична нотка. С изключително вдъхновение и майсторство Алпер успя да изгради всеки един нюанс от богатата
емоционална и образна гама на музиката и текста. Ясно пролича умелата, всеотдайна и професионална работа на неговия
вокален педагог проф. Тони Шекерджиева-Новак по отношение на динамично изграждане и прилагане на артикулационни, темброви изразни средства при изпълнителския прочит
на творбите. Разнообразно се променяше клавирната партия
в ръцете на Елвира Матева, пресъздавайки камерен струнен
оркестър или голям симфоничен състав, а на места дори имитираше звучене на саз. Безспорно бе единомислието между
двамата изпълнители – солист и акомпанятор, в стремежа им
за постигане на пълно художествено въздействие с адресат
изпитната комисия, която ги възнагради с продължителни аплодисменти. Концертът завърши с прекрасните изпълнения на
„Хайдушка песен” от Добри Христов, „Гиди Любо”, „Вечерен час”
и „Леле Яно” от Георги Златев-Черкин.

проф. д-р Стела Митева-Динкова

10

Брой 51, юли 2020 г.

АПЛАУЗИ

НА КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В АМТИИ
Като културно-образователен институт с многогодишни традиции АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” традиционно е сред най-ярките средища на значими артистични събития в Пловдив. Обединила под един покрив
музика, танц и образ, Академията почти ежедневно е
сцена на многоцветна палитра от прояви с най-различен профил. На тях си дават среща свои и чужди култури, мерят ръст големи имена, а възпитаниците на
висшето училище демонстрират публично своето професионално израстване.
Сред акцентите в академичния концертен живот на отминалата 2019 г. със сигурност можем да отбележим
състоялия се на 18.12. 2019 г. Коледен концерт на Академичен народен оркестър с главен диригент акад.
проф. Милчо Василев и със специалното участие на
Академичен народен хор с диригент проф. д-р Костадин Бураджиев.
Концертната програма беше грижливо подбрана. Под
пъстротата на едно непринудено създаващо се разнообразие кристализира и нейният замисъл – да се обхванат
различни артистични превъплъщения на сценично представения музикален фолклор. При това, с предварителна идея или случайно, този замисъл получи реализация
чрез спонтанно оформящи се опозиции. Присъстваха
народен хор и народен оркестър, редуваха се солови и
ансамблови изпълнения, прозвучаха творби на корифеи
на обработката и на изгряващи музиканти, сблъскаха се
авторски инспирации с традиционни жанрово утвърдени типизации. Концертът бе режисиран така, че представителните изяви на академичния оркестър се редуваха
с изпълнения на студенти и на гостуващи солисти, сред
които и бивши възпитаници на Академията. След Копаница, изпълнена с настроение от тамбуристите Ивайло
Костадинов и Георги Георгиев – студенти в 3-ти курс,
под акомпанимента на Академичен народен оркестър,
непринудената празнична атмосфера подеха и първите
гост-изпълнители на този концерт - Ненко Цачев – кавал и Христо Георгиев – гъдулка. Доскорошни студенти
в АМТИИ, те вече няколко години се радват на успешна
реализация като професионални изпълнители.
Много аплодисменти предизвикаха оригиналните импровизации на камерната студентска формация с ръ-

ководител гл. ас. д-р Васил Василев и успешният вокален дебют на гъдуларката Илдъз Салиева. Безспорна
кулминация на вечерта беше ефектната изява на Джон
Томас – САЩ, като солист на Концертино за пиано и народен оркестър от Милчо Василев. Талантлив музикант
с разностранни интереси и импровизационна дарба,
Джон Томас с възхита споделя очарованието си от красотата на българския музикален фолклор. Мечтата си
да изучи и да претвори неговите тайни той осъществява като специализант на Академията по международна
програма Fulbright.
Неочакван за публиката, но зареден със силна емоция
и енергия акцент беше отбелязването на кръглата годишнина на един от най-заслужилите и дългогодишни
членове на Академичния народен оркестър – Хасан
Мусов. Неговото импровизирано виртуозно изпълнение на тъпан сякаш върна присъстващите в онези незапомнени времена, когато звук и жест, ритъм и дух са
били едно неделимо свещено цяло!
Финалът на събитието бе увенчан с темпераментното
ансамблово изпълнение съвместно с Академичния народен хор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”.
Пъстрата концертна драматургия на тази празнична
вечер бе обединена под диригентството на доц. д-р
Владимир Владимиров. Неговото професионално присъствие с много темперамент, но и с много усет зададе
така присъщия за изявите на фолклорните формации
завладяващ дух на непринуденост и разкрепостеност,
но и удържа нарасналия емоционален градус в овладените измерения на една тържествена академична изява. Това беше един истински коледен концерт. Дали ме
смути нещо? Е, да – „скритият” зад оркестъра роял. Все
пак, произведението с негово участие по жанр беше
Концертино за пиано и народен оркестър, следователно солиращ е пианистът и мястото му е пред, а не зад
оркестъра! Дали нещо ми липсваше? О, да – гиздавите
премени на хористките. Тези премени превръщат всяка българка в модел за картина на Майстора и биха допълнили и с образ онова живо непринудено празнично настроение, с което запомних този концерт.

доц. д-р Светослав Карагенов
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ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО – НАВРЕМЕННО И ПОЛЕЗНО
На фона на днешните събития с COVID-19 всички сме
свидетели на важен избор: от една страна се разполага
човешкият живот и грижата по неговото съхраняване, а,
от друга, обществената комуникация. Никоя държава не
беше подготвена за радикалността на подобен избор.
Би било много самоуверено да кажем с успокоение, че
това, което ни връхлетя, си отиде безвъзвратно. Колкото и да ни се иска да въздъхнем с облекчение, че животът продължава такъв, какъвто беше, сме достатъчно
разумни да признаем, че светът вече не е същият. Научихме си урока, че глобалните промени носят и своите
негативи. Кризите от всякакъв характер все по-често
ще ни съпътстват и ние трябва да бъдем по-загрижени,
по-аналитични, по-адаптивни, без да губим приоритетите на институциите си. Броят на рисковете и кризите
за изкуството, културата и образованието непрекъснато ще нарастват и в този контекст взимането на бързи,
но адекватни решения в извънредни ситуации ще е в
основата на успешното ръководство за всяка една институция. Заедно с това обаче подкрепата на служителите и работата в екип за единна кауза ще е неотменен,
съществен елемент от цялостния процес на успешното
управление.
От днешна гледна точка с чиста съвест ще посоча, че в
лицето на нашата Алма Матер ние видяхме един добър
пример за това как в извънредна обстановка продължи качествен образователен процес, а креативността и
творчеството надвиха страха и показаха своята сила в
интернет пространството.
Всъщност още преди да се въведат извънредните мерки ректорът на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ проф.
д-р Тони Шeкерджиева-Новак беше започнала усилено
да работи по основните приоритети, залегнали в нейната предизборна програма за ректор, така че заемайки
поста на ректор, още края на февруари, тя започна да
проучва начините за въвеждане на облачна система
за целите на висшето образование в нашата Академия.
Оказа се, че нейната далновидност беше решаваща при
извънредната ситуация на COVID-19.
Неоспорим факт е, че нашата академия вече има своята
облачна платформа – Gsuite for Education, чиято функционалност предлага имейл, дисково пространство,
възможности за конферентни разговори далеч над
ограниченията на безплатните услуги при обичайните
продукти в Google. Така нашите студенти и преподаватели въпреки разнообразието от различни видове изкуства (музика, пеене, танци, изобразително изкуство,
дизайн, фотография) ще продължат да ползват всички
услуги на една полезна дигитална технология.
ПЪРВИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО
По стечение на обстоятелствата студентите в магистърската програма по PR на арторганизации се оказаха
пилотният курс. С проф. д-р Емилия Константинова на
14 март (събота) се проведоха плануваните по график
лекции по PR-акция за продукт и организация. Предварителната подготовка за занятието се наложи да стане
аd-hoc предходния ден, което включи създаване и дигитализиране на необходими материали, казуси, зада-

Студентите от курса PR на арторганизации в онлайн обучение на 14.03.2020 г.

чи, инструктаж за използване на избраната платформа
и нейните инструменти, начин на регистрация на всеки
студент. Благодарение на дисциплината и мобилизацията на студенти и преподавател лекцията започна по
план, точно в 9.30 сутринта на 14-ти март, без никакво
отсъствие и никакви технически проблеми.
ЗА УСПЕШНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО
Важна роля за успешното провеждане на лекции онлайн изиграха опитът и познанията на преподавателите
при използването на подходяща за тази цел платформа.
Избраната платформа дава доста интрументи за подготовка на един учебен процес. Един от тях е създаване
на презентации с чертане на графики, схеми, дори рисунки. Друг инструмент е поставянето на индивидуални
задачи или решаване на казуси с фиксиран срок на изпълнение, както и определянето на критерии за оценки, видими и от студентите – едно голямо предимство за
прозрачността на процеса, нивото на придобиване на
знания и показването на умения. Споделянето на екрана на преподавателя с обучаемите също е изключително ценен инструмент.
В процеса на онлайн обучение се оказа, че студентите
се справят изключително добре с учебния материал не
само индивидуално, но и когато е необходимо да решават казуси в екип. В специалностите „PR на арторганизации“ и „Артмениджмънт“ подобно умение е важно
условие да се научат да работят екипно, да решават заедно проблеми и да се справят успешно с тях. Заедно с
това те се опознават прекрасно и по ефективен начин
могат да си разпределят функции и роли спрямо индивидуалните възможности на всеки един от тях. Това им
позволява да покажат отлично усвоените знания и да ги
приложат в определена ситуация, макар и онлайн.
СТУДЕНТИТЕ ПРЕДЛОЖИХА ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ
Образованието и опитът се оказаха решаващи при вземането на важни решения в ситуацията на пандемия, и
то в най-крехката сфера на изкуството и културата.
Артмениджмънтът не може да се намесва в творческия
процес, но той може да бъде в помощ за реализацията на всеки творчески продукт и за развитието на една
организация. В тази връзка нашите магистърски специалности „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“
на практика се оказаха изключително важни, защото
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доказаха, че знанията и уменията, които дават, са още
по-полезни при справяне в кризисна ситуация. Учат ги
на креативно мислене, на бизнес планиране, на програмиране на дейностите и анализиране, на прилагане на
подходящи модели на управление, обхващащи всички
основни мениджърски функции, съобразени със спецификите в изкуствата.
Конкретен пример е проведената онлайн лекция на
28.03.2020 г. по основната дисциплина в магистърската
програма по Артмениджмънт на тема „Стилове на ръководство и решения, които артмениджърът трябва да
вземе спрямо промените във външната среда“.
Със започване на занятието темата се оказва изключително болезнена за повечето от студентите, тъй като
част от тях са независими артисти, друга – ръководители на различни частни арторганизации, а някои са
на постоянни договори към държавни институции, но
всички, по един или друг начин, са креативни хора. В
създалата се извънредна ситуация те споделят различни страхове. Нямат почти никакъв консенсус за това
какво трябва да е приоритет, визирайки факта, че всеки работи с различен вид изкуство и/или в различен
тип арторганизация. Но започвайки да работят по конкретния зададен казус „Какви мерки и решения могат
да се вземат от последствията с COVID-19“, студентите
показаха висока степен на концентрация и започнаха
трезво и практично да обсъждат решението на проблема. Така че въпреки учебната цел на казуса, той реално
ги мобилизира да изведат конкретни конструктивни
мерки в областта на изкуството и културата към правителството. Предложенията се отнасяха за частните
арторганизации и творците със свободни професии,
съобразени с два важни акпекта: пропуснати ползи от
направени разходи за концерти, представления, изложби, проектни дейности и др. и неизвестния фактор
– периода на извънредно положение. Предложените
решения вкючваха помощ от страна на общините, замразяване на осигуровките за самоосигуряващите се
артисти, отсрочване на плащания, даване на безлихвени дългосрочни заеми, и др. (https://podtepeto.com/kultura/
studenti-ot-amtii-predlagat-ikonomicheski-merki-za-tvorcite)

Ние няма нужда да се убеждаваме колко важен и значим е секторът на изкуството, в който работят армия от
творци, но спасяването и по-нататъшното му развитие
е атестат за това колко успешно е управлението на една
държава. Затова приносът за предложения при взимане на управленски решения в посока отдолу нагоре, т.е.
студенти към управляващи, безспорно имаше чуваемост. Този факт не остана незабелязан и пълният текст
на техните изводи бяха отразени в национални радио и
телевизионни предавания в БНТ1, БНТ2, Радио БТВ, БНР,
и редица електронни медии БТА, 24 часа, MedicalTime,
Новината.БГ, Трафик нюз, Стара Загора инфо, Пловдив
пресс, и др.
КАК СЕ ПРЕПОДАВА ПЕЕНЕ
Непредвидената ситуация прави много от преподавателите по-организирани, учи да се цени времето и да не
се пилее излишно. Всеки продължи да спазва стриктно
часовете въпреки извънредните обстоятелства. Академичният оперен театър също не спря своята активност.
Ролите за новата постановка „Ба-та-клан“ – оперета от
Жак Офенбах, бяха разпределени. Партитурите на пар-
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тиите продължават да се разучават индивидуално от избраните студенти. Диригентът маестро Пламен Първанов и режиьорът – тенорът Ивайло Михайлов са мотивирани да работят и да завършат всичко до премиерата,
обявена за октомври.
Наред с административните задачи, които не търпят отлагане, проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак като музикален педагог използва видеовръзка в занятията си със
своите студенти. Въпреки липсата на физическия жив
контакт онлайн лекциите и упражненията не прекъсват.
Тя е пред пианото, върху което е поставен микрофон за
по-добър звук. Слушалките са задължителни, за да не
се получава микрофония. Музикалният педагог задава
упражнението, а студентите го изпяват. Следи се всеки звук за грешки и се повтаря, колкото е необходимо.
Корепетиторът записва клавирите и ги изпраща на студентите за разучване. Всеки от тях има възможност да
направи запис на онлайн уроците, така че да може след
това отново да ги гледа и слуша, ако нещо е останало
неразбрано.
„Струва ми се даже, че студентите са доста по-концентрирани, не се разсейват и работят така, сякаш сме в кабинета ми“, обяснява проф. д-р Тони Шекерджиева‑Новак. (Как се преподава класическо пеене онлайн. Национално издателство Аз-Буки, брой 14, 2020)

ТРУДНОСТИ!
Разбира се, в някои изкуства има трудности при онлайн
преподаването и те идват от тяхната специфика. Например при изпълнителските изкуства, които на практика
са свързани с висока степен на колективен труд. Затова
преподавателите работят с всеки студент индивидуално. За оркестровите изпълнения или при хореографията, за да са готови веднага след като отпадне извънредната ситуация, физически в залата да стане възможно да
се сглоби всеки елемент от изпълнението, да се направи
балансът и да се стиковат съставите.
Хореографите работят заедно с корепетитор и съчетанието между музика и танц изисква много по-дълъг
процес на предварителна подготовка за онлайн обучение при началните курсове, което в сегашната ситуация
няма как да стане ad-hoc, например записи на основни
стъпки и танци. Подобен е примерът и със студентите,
които са последен курс и им предстоят изпити със хореографски задачи. Липсата на физическо присъствие
в зала е трудно изпълнимо начинание. Въпреки това и
в специалност Българска народна хореография преподавателите успешно запълват занятията на студентите,
като наблягат на теоретичната им подготовка по методика на преподаването, разработване на реферати и
други важни за обучението дейности, изискващи самостоятелна подготовка.
ОБРАТНА ВРЪЗКА СЪС СТУДЕНТИТЕ
Противно на очакванията, онлайн обучението изисква
много по-голяма отдаденост и подготовка от страна на
всеки преподавател. Студентите са по-интусиазирани и
дисциплинирани, всяка минута е уплътнена, те споделят, че получават повече ангажименти и задачи от когато и да било и знанията, които получават, съответно са
доста по-пълноценни.
Всеобщо е мнението на преподавателите в нашата академия, че в момента се работи по-усилено отколкото
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при нормални условия, като всеки от тях е в постоянна
връзка със своите студенти.
ЗА ТОВА КАКВИ ОЩЕ РЕШЕНИЯ БЯХА ВЗЕТИ
Ръководството на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ при
продължаващата епидемиологична обстановка и в интерес на кандидат-студентите реши да направи безплатни
онлайн консултации за желаещите по всяка специалност.
Те се проведоха след предварително записване и изготвен график между от 13 до 16 април т.г. В тях участваха водещи преподаватели от съответната сфера на изкуството.

КАК ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ НАТАТЪК
Предстои кандидат-студентската кампания, при която
отново активно ще се използва онлайн платформата.
Условията по провеждането й са ясни, графиците са
направени, служители и преподаватели са инструктирани. Нашата Алма матер е готова да посрещне новите предизвикателства и да работи в името на вечното
изкуство.

проф. д-р Емилия Константинова

НАШИЯТ ДОМ Е НАШАТА АКАДЕМИЯ

Работно място, лекция, класна стая – думи, които преди
няколко месеца имаха друго значение. Странно време
е кризисното – сграбчва ни и безцеремонно променя
навиците ни, обръща дневния ритъм на живота, поставя човешките отношения в друго измерение, в което
извънредното положение е всекидневие, домът – работно място, а Академията – двайсетинчов екран. Привидно всичко е променено – хората са затворени и отчуждени в корубите на домовете си, улиците са пусти,
градовете призрачни, но зад светещите пиксели на монитора всичко си е пак същото – студентите отново са в
час, задават въпроси и търсят отговори, сакаш учението има своя собствена реалност, където няма ограничения и мерки. И в нея ние отново сме в попрището си на
будители, които се борят от първа линия с разпространението на друг страшен „вирус” – незнанието. Иронично е, че в борбата срещу него физическите мерки са неефективни, точно обратното – нужно е духовно усилие
за приобщаване, не дистанция, а човешка близост, за
да не може зловредното му влияние да ни порази. Нужно е всекидневно учене, работа. Така разкъсани между физическата дистанция и духовната близост, между
семейните и служебните си задължения, преминахме
през тези кризисни месеци и продължихме напред с
обучителния процес, без да прекрачваме къщния си
праг. Нашият дом се превърна в академия, личното ни
обиталище – в аула.

Часовете, прекарани пред екрана, прерастнаха в дни,
дните – в месеци. Първоначалните усилия, които трябваше да положим заедно – преподаватели и студенти,
за да стартира дистанционното обучение, ни сближиха.
Сближиха ни не виртуално, а реално, истински. Преосмисляйки стореното, прехвърляйки през паметта си
безкрайните компютърни часове, в които съзнанието
ми се сливаше със светещите пиксели от монитора, мислено се покланям на всички колеги, които преподават
и изучават изкуство в тази трудна ситуация. Нужен е не
само голям кураж, нужна е вяра. Вяра, която прераства в
любов и дава надежда, че изкуството наистина може да
е лек и за най-коварната болест – духовна или физическа. Сигурен съм, че изборът ни да сме хора на изкуството днес ни прави по-уверени преподаватели и артисти,
защото срещата ни с живителния ритъм на настоящето
– младите, които искат да приемат от нас наученото, ни
зарежда с енергия за съзидание в тези тежки времена.
Трудните ситуации отсяват плявата от житото, важното
от маловажното. Помагат ни да разберем, че най-ценните неща са споделените, че знанието е сила, която се умножава многократно, когато е дадена и на още някого.
Желая на всички колеги здраве и нека любовта към знанието не само да ни даде упование, но и ясна посока
през идните дни! На добър час, колеги!
доц. д-р Александър Гьошев
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ЕДНА УСПЕШНА ИЗПИТНА КАМПАНИЯ
В крайната цел на една кампания са кодирани много обуславящи и определящи фактори – константно обективни
и личностно субективни. Такава бе отлично организираната и успешно проведена от Факултет „Изобразителни
изкуства“ в АМТИИ предварителна кандидат-студентска
изпитна сесия за всички наши специалности. От една страна обективните обстоятелства на извънредната ситуация
инициираха една необичайна възможност с трудно предвидими резултати – за първи път цялата процедура се проведе дистанционно и online, придържайки се към обявените условия за кандидатстване. От друга страна, новият
формат даде шанс за изява на субективните професионални компетенции на колегията ни, ангажирана в рамките на
своите специалности. Беше форсирана голяма част от наличния креативен потенциал от преподаватели във Факултета, а добрият резултат се случва, само когато в подобна
екстремна ситуация отдадено работят добри професионалисти на всички нива. Предизвикателството при реализацията на подобна процедура бе огромно. Необходимо бе
много бързо да се формулират и публикуват специфичните
условия за кандидатстване, да се съставят и координират
отделните комисии, да се адаптират и подготвят изпитните
задачи като се предвидят евентуалните „подводни камъни“, съпътстващи изпитния процес, както и да се формират оптимално аргументирани критерии за оценяване при
новите обстоятелства. В тези комплексни отговорности бе
въвлечен потенциалът на целия ни Факултет. Процедурата
бе своеобразен тест за наличните стимули и фундаментални стратегии на една сравнително новосформирана образователна структура, каквато е Факултет „Изобразителни
изкуства“, гарантиращи бъдещото ѝ надграждане. Отчитам,

че опасенията ни от непопулярната ситуация бяха реални, но в крайна сметка всички с голямо удовлетворение
констатирахме, че изпитните етапи протекоха нормално
и без непреодолими проблеми или пропуски. Факултетът
ни, макар и млад, отново доказа, че може да мисли стратегически, да работи екипно и да действа целенасочено за
общата идея с яснота за бъдещите си концепции. Вярвам,
че добрият отзвук от тази и подобни кампании ще повиши
рейтинга ни и ще привлече вниманието на много потенциални студенти. Това заявиха всички кандидати, явили се на
предварителния изпит, с подчертан аргумент за високото
ниво на образование, за което са чули и очакват от обучението си при нас. По този повод искам открито да изкажа
голямата си признателност за работата на нашия силно мотивиран и стикован екип от специалисти. Те със сигурност
ще са притегателен фактор за младите хора, потърсили
своето бъдеще в лоното на изобразителните изкуства.
Считам, че тук е мястото да изкажа и своята огромна благодарност към Ръководството на АМТИИ в лицето на нейните настоящ ректор и заместник ректори за проявената
диалогичност и поемането на този не малък риск; за доверието, което ни оказаха при допускането на такава нестандартна за нашия факултет инициатива. Благодарност
изказвам и към административния и техническия състави
на Академията за поетите допълнителни функции, проявената адаптивност и отзивчивост във всеки един етап от изпитния процес. Още веднъж се потвърди истината, че добрият резултат идва само с екипни и координирани усилия
при ясна и общополезна цел.

проф. д-р Мъгърдич Касапян

РЕФЛЕКСИИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
Тежката промяна на епидемичната обстановка в света доведе до сложни и резки амплитуди във всички нива на обществения живот и личните стереотипи. В деликатната сфера на образованието се очертаха фундаментално различни
от досегашната практика проблеми, от чието правилно
разрешение зависи цялостната му система на функциониране. С удовлетворение мога да кажа, че АМТИИ „Проф.
Асен Диамандиев“ в лицето на своя Ректор проф. д-р Тони
Шекерджиева-Новак като основна фигура и мотиватор на
мерките за излизане от критичната ситуация, както и на
целия управленски екип, преподавателския състав и помощния персонал успя без сътресение да създаде модела,
по който ефективно да бъдат проведени предварителните
кандидатстудентски изпити. Като едно от първите висши
училища, реагирали светкавично и адекватно в извънредната епидемична обстановка (в България броят на акредитираните висши училища е петдесет), ни остана достатъчно
време да се анализират резултатите от целия процес. На
първо място (визирам основно факултет „Музикална педагогика“, за който отговарям) неприсъствената форма при
провеждане на кандидатстудентските изпити в електронна
среда е напълно възможна, като това не се отразява в съществената си част на формата и съдържанието на самия

изпит и на контакта между изпитната комисия и кандидатстудентите. Основна роля за това изигра използването на
подходящи електронни платформи, което възпрепятства
техническите грешки, предварително проиграният подробен сценарий, който да изключи риска от появата на нежелани случайности, и не на последно място – позитивната
нагласа при всеки неочаквано възникващ дисонанс в хода
на качествено нова адаптация. При обратната връзка кандидатстудентите използваха правото си свободно да изразят личното си мнение по всички интересуващи ги въпроси
и ни предоставиха с желание своята оценка и поглед върху
случващато се, което ни даде увереността, че те се чувстват обгрижени, спокойни и неограничени по никакъв начин във възможността да разкрият напълно качествата си,
което всъщност е било най-голямото притеснение за поголямата част от тях. Разбира се, живият контакт има свое
съхранено и с нищо незаменимо място в статута на артиста, но в своята цялост, в арбитража между конвенционалното и непредвидимото се наложи удовлетвореността от
потвърждението, че когато има воля за решение на един
проблем, то няма значение какъв е проблемът.

доц. д-р Людмил Петков
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МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „БЪЛГАРСКА ДУША НА СВЯТАТА ЗЕМЯ“
Аз съм Илиан Недялков. Възпитаник съм на Академия за музикално танцово и изобразително изкуство ,,Асен Диамандиев‘‘ – Пловдив, и съм танцьор
във Фолклорен ансамбъл ,,Тракия‘‘. През идната седмица ще взема участие в Международния фестивал
„Българска душа на Святата земя“. Фестивалът се провежда за шеста поредна година в град Бат Ям, Израел. Макар и в онлайн-издание, фестивалът и тази година обещава да събере почитателите на фолклора
от България, Израел и всяка друга желаеща страна.
Иницииран от творци от Израел, фестивалът се провежда под егидата на господин Цвика Брот, кмет на град Бат
Ям. За значимостта на проявата говорят и множеството
съорганизатори като Общество „Димчо Дебелянов“, София, Фондация „Незабравимата Блгария“, Читалище „Св.
Св. Кирил и Методий 1924“, София, както и български
организации от Норвегия и Чикаго, САЩ. Името на фестивала е показателно за високите амбиции на организаторите.
Цел на фестивала е съхранението на културното наследство на България и Израел, културният обмен между двата приятелски народа, обединението на българите по света чрез съхраняване на българските корени,
традиции и обичаи, интеграцията на българските общности по света и популяризацията на българската духовност и култура. Особено важно за организаторите е
представянето на творци във всички области на изкуството, независимо от това в коя точка на света живеят.

Лого на фестивала

Участниците се оценяват от международно жури, съставено от специалисти в различни творчески области
– специалисти в областта на музиката, шоу-бизнеса, изпълнители, писатели, журналисти, продуценти.
Започнал съм своя творчески път в Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“, Плевен, в класа
на Данаил Цолов. Там успях да придобия основни познания за българския танц. След като завърших средното си образование, постъпих в АМТИИ „Асен Диамандиев“ Пловдив, със специалност Българска народна
хореография в класа на Проф. д-р Даниела Дженева.
Академията помага за развитието на въображението и
чувствителността на занимаващите се с народни танци
и хореография. В нея се придобиват всички знания за
българския танц, за неговите стилови характеристики и
универсалните му послания. Успоредно със следването
си започнах работа в един от най-известните и реномирани фолклорни ансамбли на България – Фолклорен
ансамбъл „Тракия“.
За един уважаващ себе си изпълнител е важно да взима участие в престижни фестивали и конкурси като
този, за да може да изрази себе си, своето мислене и
възможности. Съобразявайки се с регламента на фестивала, подготвих авторско изпълнение на „Радостта на
овчаря“.

Илиан Недялков
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Ж И ВОТ ЪТ ЗА Д П РОЗО Р Е Ц А

Фотографии на студенти от специалности във факултет „Изобразителни изкуства”,
създадени по време на извънредното положение 13 март – 13 май 2020 г.

Анжелика Тодорова, Графичен дизайн и фотография, 1 курс

„Блок 69, етаж 7” - Георги Тошков, Графичен дизайн и фотография, 2 курс

„Прозорец от минали скъпоценни времена”
Юлиана Барон, Графичен дизайн и фотография, 2 курс

Фиген Мехмед,
Дизайн на облеклото, 2 курс

Едже Дервиш,
Дизайн на облеклото, 2 курс

„Бе първи май” - Божидар Косатадинов, Графичен дизайн и фотография, 2 курс

„Кога пак ще може да излизаме?”
Ичо Динков, Фотография, 1 курс

„Още по-близо” - Христо Михов,
Графичен дизайн и фотография, 2 курс

