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АМТИИ
откри
академичната
2020/2021 на
хилядолетна сцена
Проф. д-р Любомир Караджов

В

утринта на слънчевия 15 септември всички посрещнаха на крака знамето на АМТИИ, което на фона
на „Гаудеамус“ изведе на хилядолетната сцена ръководството на Aкадемията. Сред уважилите празника
бяха кметът, областният управител,
председателят на Общинския съа първи път в своята история АМТИИ „Проф.
вет, кметът на район „Централен“ и
Асен Диамандиев“ откри академичната година
директорът на „Старинен Пловдив“,
на Античния театър. Това превърна събитиа също и ректорите на Аграрния и
ето в празник на академичния дух, успял да събере
Медицинския университети и Унина знаковото място първокурсници, родители, преверситета по хранителни техноподаватели и много гости.
логии, както и представители на
Пловдивския университет и ВУСИ.
Председателят на Националното
представителство на студентските съвети в Р България
и председателят на новия Съвет на настоятелите на
АМТИИ също присъстваха на събитието.
По традиция първото приветствие поднесе ректорът
на АМТИИ проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. След като
представи ръководството на висшето училище и увери
първокурсниците, че винаги могат да разчитат на помощ
и подкрепа, тя призна, че настъпващата учебна година
е много специална за нея. „Това е една от най-успешните
ни по отношение изпълнението на държавния план-прием
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година, а втората причина за вълнението ми е
много лична – това е първата година от моя мандат като ректор“. Проф. Шекерджиева припомни,
че фактическият старт на нейното управление
е съвпаднал с началото на пандемичната обстановка, която затрудни работата на всяка една
институция, но доказа нуждата от гъвкаво мислене и адаптивност. Ректорът благодари на всички,
взели участие в успешната кандидатстудентска
кампания, които с труда си направиха възможно
провеждането на изпити в онлайн среда по време
на извънредното положение.

П

роф. Шекерджиева се обърна и специално към първокурсниците, чийто випуск беше принуден да завърши
средното си образование по един нетрадиционен начин
и положи приемните изпити в академията дистанционно:
„Скъпи студенти, след успешно и отговорно проведените
изпити ми се иска да ви прегърна и да ви кажа „Справихме
се блестящо“! Вие сте лицето на академията пред света
не само сега, когато започвате вашия професионален път,
но и дълго след това! Нека не забравяме, че привилегията да
стоим на тази хилядолетна сцена ни задължава да надраснем трудностите на настоящия момент, защото въпреки че
изкуствата не спасяват животи, те са това, което прави
живота стойностен! На добър час и с Бога напред“ – завърши словото си проф. Шекерджиева, аплодирана от аудиторията на Античния театър.

2/3

Примерно място за анотация,
указваща изображението.
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приветствените си думи кметът на Пловдив Здравко Димитров напомни, че Академията
не само е на хълма над Пловдив, но се
е извисила във времето със своите
таланти и трудно може да се срещне жанр на изкуството, в който да
няма поне един завършил това висше
учебно заведение.
Да следват мечтите си и да вървят по пътя на познанието уверено
и целеустремено, поиска от студентите областният управител Дани
Каназирева, а председателят на Общинския съвет Александър Държиков
пожела на ръководния екип на Академията мъдрост, воля и сила.
Председателят на Националното представителство на Студентските съвети Даниел Парушев бе категоричен, че въпреки големите предизвикателства през годината АМТИИ се е справила по
перфектен начин, а председателят на Студентския съвет на АМТИИ Ивайло Маджаров посъветва младите си колеги да се раздадат
напълно в обучението и да се насладят дори и на трудностите.
Традиционното приветствие от името на първокурсниците направи Никола Ананиев, студент „Поп и джаз изпълнителско изкуство“. „С
първата крачка в академията даваме своя обет да пазим името є, да
съхраним традициите на нашите световно признати творци – възпитаници на Академията, и да продължим да носим славата на АМТИИ
по света и у нас с всяка следваща крачка“, обеща студентът.

Х

удожествената програма за празника – добре подбрана, умело
балансирана и качествено режисирана, откри най-новият
асистент във висшето училище по изкуствата – оперният
певец Ивайло Михайлов. Тенорът изпълни арията на Калаф „Nessun
Dorma“ от „Турандот“ на Пучини, а китайският докторант на проф.
д-р Шекерджиева Ванг Йе огласи Античния театър с култовата
Ария на тореадора от „Кармен“ на Бизе.
Преходът от класика към съвременност изведе на сцената тромпетното дуо „Свилена“ с хита „Хелоу, Доли“ на знаменития Луис
Армстронг, последван от любопитния аранжимент на „Я кажи ми,
облаче ле бяло“, представен от студентката по поп и джаз Кристина Жечкова. В инструменталния микс на песента са участвали
„Интро квартет“ и Жан Пехливанов, като записите между инструменталистите и певицата, намираща се в онзи период в родината
си Украйна, са били осъществени online.
Академичният народен хор на АМТИИ под ръководството на проф. д-р Костадин
Бураджиев въведе фолклорната емоция с авторската песен на диригента „Огрее
слънце“, а последното изпълнение – фолклорният танц „Първа среща“ по музика на
проф. д-р Любен Досев и хореография на проф. д-р Даниела Дженева, бе отправено
като специален поздрав към първокурсниците.
Слънчево настроение, динамика и завиден художествен баланс – това бяха думите,
с които присъстващите определиха тържественото откриване на учебната година,
а гостите не скриха възхищението си от изпълненията на талантливите студенти.
За празника си АМТИИ получи приветствени адреси от Президентство на Република България, Държавна опера-Пловдив, Аграрен университет-Пловдив, Медицински университет-Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“, Университет по хранителни
технологии, ВУАРР-Пловдив, Национално представителство на студентските съвети в Република България и Студентския съвет при УХТ.
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АМТИИ покори Русе
с научни форуми
и ярък концерт
Проф. д-р Любомир Караджов

Т

ри знакови за АМТИИ събития, случили се в Русе още в самото начало на академичната учебна година, дадоха израз на позитивните процеси в развитието на научната и
художественотворческата дейност на висшето училище по изкуствата.
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На 16 септември ректорът на АМТИИ проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
отпътува за Русе за провеждането на работна среща и подписването на договор с Русенския университет „Ангел Кънчев“, откриване на международна
научна конференция със съорганизатор АМТИИ и осъществяването на голям
представителен концерт на Академията пред русенската публика.
В работната среща в Русенския университет ректорът му чл.-кор. проф.
д.т.н. Христо Белоев акцентира постиженията на своето висше училище, а
проф. д-р Шекерджиева-Новак представи на домакините успехите на АМТИИ в
научната и художественотворческата дейност, свързани с професионалното
и творческо развитие на преподавателите и студентите.

Д

вамата ректори подписаха договор
за сътрудничество между висшите
училища, който предвижда съвместна
работа за утвърждаване на авторитета и
престижа на институциите на национално и
международно ниво и отразява политиката на
МОН за установяване на тесни връзки между
висшите училища в Република България.
Документът предвижда участие в дейности и инициативи в областта на обучението,
науката, изследванията и иновациите, както
и във всички други теми от взаимен интерес.
На срещата от страна на АМТИИ присъства
и зам.-ректорът по научноизследователската
и художественотворческата дейност проф.
д-р Галина Лардева.
Още на следващия ден АМТИИ стартира
Примерно място за анотация,
в Русе събитие с висока научна стойност
указваща изображението.
– VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на
развитие“, организирана от Регионалната
библиотека „Любен Каравелов“ със съорганизатори Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе.
Като съорганизатор на знаковите събития Академията изнесе представителен
концерт на една от най-големите открити сцени в Русе – площад „Княз Александър
Баненберг“ в центъра на града. Събитието бе чудесна възможност за изява на високото художествено ниво на студентите и техните преподаватели, а като проява
на институционално уважение към русенската общественост водещ на концерта бе
председателят на общото събрание на АМТИИ проф. д-р Любомир Караджов.
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рограмата стартира с популярното Трио Сопрано и лъчезарните дами
с великолепни вокални качества бързо превзеха сърцата на публиката,
която посрещна с голям интерес и следващите участници – китайските студенти Ли Минхуе и Шуайтонг Ванг, избрали вокалната школа на АМТИИ за своето обучение по оперно пеене. Респектиращо бе и изпълнението
на акордеониста Ангел Маринов, а с великолепно представената „Ария на
тореадора“ Ванг Йе от Китай заслужи репутацията си на школуван в Италия музикант, предпочел да специализира оперно пеене при ректора проф. д-р
Шекерджиева.
Преходът от класика към съвременност осъществи тромпетното трио
„Свилена“ с класически евъргрийн теми, а оставащата част от концерта заслужено бе отредена за всепризнатите успехи на АМТИИ във фолклора.
Световният шампион по хорово пеене – Академичният народен хор на
АМТИИ с художествен ръководител проф. д-р Костадин Бураджиев, просълзи
с акапелните си изпълнения мнозина от зрителите, а последвалият „Танц от
Източна Тракия“ по хореография на Ивайло Маджаров окончателно вдигна
емоционалния градус на запълнения със зрители площад.
Финал на концерта постави неувяхващият български евъргрийн „Моя страна, моя България“, изпълнен от трио „Сопрано“ и всички участници в концерта,
които излязоха на сцената и изпяха заедно:
„Моя страна, моя България,
Моя любов, моя България,
Моя тъга, моя България,
При теб ме връща вечно любовта“!
Неспирните аплодисменти бяха прекъснати от представителя на домакините г-н Иван Иванов – директор на Университетската многопрофилна
болница за активно лечение „Канев“- Русе. В обръщение към творците и
публиката той не скри, че също се е просълзил по време на концерта, а съгражданите му наистина са имали нужда от ентусиазма и професионализма,
с който АМТИИ зареди Русе в лятната вечер.

След края на събитието десетки зрители лично поздравиха артистите,
снимаха се с тях и споделиха, че концертът е защитил по безспорен начин
репутацията на Академията като институция с най-високо ниво на обучение на своите студенти.
Русе изпрати АМТИИ с аплодисменти, а участниците си пожелаха концерти и в други градове.

„Еволюция срещу
революция или за
моделите на развитие“ –
за един по-различен
форум в Русе
2/3

проф. д.н. Венелин Терзиев

Главен научен секретар на Университетска болница „Канев“ – Русе
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София
Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе

Силва Василева

Заместник директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
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средата на месец септември в Русе се състоя VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“. Форумът се
проведе под патронажа на Министерството на културата и със съдействието
на Фонд „Научни изследвания“. 129 участници със 105 доклада от 8 държави – Русия,
Сърбия, Италия, Северна Македония, Косово, Румъния, Беларус и България, се включиха
в работата на форума, посветен на 170 години от рождението на Захарий Стоянов.
Съорганизатори на конференцията бяха Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в
Русе, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“
АД в Русе.
Темата за еволюцията и революцията във всяка една област е неразривно свързана с релацията между минало, настояще и бъдеще. Познаването на миналото и
ползването на опита на тези преди нас дават сила и увереност да градим нови модели, да творим и да се движим напред. „Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите деца за утре“ – казва Джон Дюи и има право
да държи на това свое твърдение. Осъзнавайки важността на събраното общото
знание, стартирахме процеса по организиране на поредния научен форум в търсене на
промяна и с опит за излизане от формата на строгата научна конференция. Именно
поради това поканихме учени и изследователи от различни области да представят
своите гледни точки по въпроси, свързани с моделите на развитие както на отделния човек, така и на човешката цивилизация. Това беше и целта на форума – да се
интерпретират от различен ъгъл еволюционните и революционни процеси в обществото, да се представят различни модели на развитие в сферата на наука, култура,
социални пространства, както и да се създадат пресечки между различните теории,
учения, доктрини, които имат важна общественозначима стойност и последствия в
миналото и днес. Защото без наука и иновации скокове в развитието не могат да се
осъществят.

Провокативната тема за еволюцията и революцията и за моделите на
развитие привлече за участие специалисти от различни области на знанието – представители на 27 висши училища, четири института от Българската
академия на науките, на националните библиотеки в Румъния и България, Националната университетска библиотека „Гоце Делчев“ в Щип, Република Северна
Македония. Свои научни разработки представиха 6 неправителствени организации от България и Румъния. С доклади участваха и партньорите-организатори от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“
в Русе и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф.
Асен Диамандиев“ в Пловдив.
В петте работни секции се чуха становища за еволюцията и революцията
от гледна точка на образование, медицина и здравеопазване, филмово изкуство,
история, кино, езикознание, на точните и икономически науки, счетоводството,
социология и др. Върху основата на досегашните конференции бяха надградени
нов опит и възможности за активиране на академичното и международното
научно-образователно сътрудничество.
В резултат от работата на форума е подготвен сборник с доклади в два
тома, издание на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и Академия
за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ –
Пловдив. Научното издание включва докладите на водещи имена в науката и
образованието.
В състава на научния съвет на сборника са включени проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, проф. д-р Маргарита Богданова – преподавател в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, проф. д-р Маруся
Любчева от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, проф. д-р Любима
Деспотова-Толева от Медицинския университет в Пловдив, проф. д.ик.н., д.н.
(Национална сигурност), д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Военна Академия „Георги Стойков Раковски“ в София, чл. кор. проф., д.т.н. Христо Белоев и проф. д-р Ангел Смрикаров
от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Членове на редакционния екип, ангажиран с издаването на сборника, са Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети
Илиева, Валерия Йорданова, Ренета Константинова и Татяна Савова от екипа
на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе.
В първата част на научното издание ще бъдат публикувани пленарните
доклади от конференцията. Проф. д-р Маргарита Богданова в своя доклад
„Университетските бизнес модели – преди и след Covid 19“ представя бизнес
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модела като подход за дефиниране на стратегически намерения на университетите и обобщава най-успешните краткосрочни и средносрочни интервенции, наложили
се в практиката на управление на университетите след възникване на глобалната
криза с Covid-19. Бизнес моделът като подход за дефиниране на стратегическите
намерения на университетите разглежда проф. д-р Маруся Любчева в своето изследване „Революция в индустрията и еволюция в образованието или интелигентно
развитие“. Разработката на проф. Маруся Любчева повдига актуални въпроси за
дистанцията между Индустрия Х.0. и Образование У.0., за търсенето на модели на
съответствие между образование и индустрия и намирането на пътища за тяхното сближаване. „Учителят и ученикът: quo vadis?“ на проф. д-р Любима Деспотова-Толева се фокусира върху медицинското образование и основната цел, която
носи в себе си – грижата за човешкото здраве като най-висшето човешко благо.
Екип, ръководен от научния ръководител на форума – чл. кор., проф., д.т.н. Христо
Белоев, под заглавието „Визия за университета на бъдещето“ представя обстойно
изследване върху актуални
въпроси, свързани с промените
във висшето ни образование,
така че то да отговори на
нуждите на цифровата икономика и общество. Пленарният
доклад на проф. д.ик.н., д.н.
инж. Венелин Терзиев „Науката
като инструмент за социално
развитие“ обстойно разглежда
въпросите за ефективността
като социален феномен и акцентира върху методите и инструментите за измерване на
науката в нейното обществен
въздействие и ефективност.
В съдържанието на сборника научните трудове са систематизирани в рамките на
тематичните направления, по
които работиха участниците
в конференцията: „Лингвокултурологични и исторически модели на развитие“; „Еволюция и революция в изкуството и комуникациите“; „Икономика, общество, здраве“; „Еволюция и революция – политически и правни аспекти и образователни модели на развитие“.
Някои от ключовите доклади, включени в сборника, са на проф. д.ф.н. Иванка
Янкова и д-р инж. Искра Цветанска от Университет по библиотекознание и информационни технологии – „Еволюция на техники и стратегии към опазване на писмено
наследство“; на преподавателите в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ проф. д-р Галина Лардева – „Снемане на отношението революция – еволюция в историческото изучаване на изкуството“ и проф.
д-р Стела Митева-Динкова – „Еволюция в обучението – рефлексия от съвременните
условия“; на доц. д-р Елица Вълчева-Куманова от Русенския университет „Ангел
Кънчев“ – „Златното правило на обществения договор“; на проф. доктор на науките
инж. Венелин Терзиев от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, д-р Марин Георгиев и инж. Иван Иванов от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ – Русе, и на доц. д-р Илина Арменчева
от Военна академия „Г. С. Раковски“ – София.

Своя принос в научното ниво на сборника внасят чуждите автори, сред които
ще споменем доц. д-р Олга Андреева, ст. пр. Валерия Дмитриева и Никита Бухов от
Ростовски държавен икономически университет, Русия; доц. д-р Владимир Климук от
Барановишки държавен университет, Барановичи, Беларус; проф. д.н. Весела Радович
от Белградски университет, Сърбия; инж. Васил Йорданов от Политехнически университет Милано, Италия; Вилма Йованова и Зоран Костовски –от Национална университетска библиотека „Гоце Делчев“ в гр. Щип, Република Северна Македония; Йоана
Крихана – представител на Националната асоциация на публичните библиотекари и
библиотеки в Букурещ, Румъния и Университетска политехника в Букурещ; проф. д-р
Роберт Димитровски, Лиляна Пушова-Стаменкова и Павле Тръпески – МИТ Университет, Скопие, Република Северна Македония; проф. д-р Баки Колеци – Университет „Хаджи Зека“, Печ, Косово; проф. д.п.н. Инна Федотенко – Тулски държавен педагогически
университет, Русия и др.
Сборникът с докладите от VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу
революция или за моделите на развитие“ ще бъде рефериран в Google scholar, Научная
электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European
Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД).
За различната визия на форума допринесоха и представителите на съорганизаторите от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив. Техният концерт с участието на Академичен народен хор с ръководител проф. д-р Костадин Бураджиев, Трио „Сопрано“ – Петя Цончева Вардева, Биляна
Андрончева и Кристина Жечкова, оперните певци – специализанти Ванг Ие, Шуайтонг
Ванг и Ли Минхай в акомпанимент на пиано Елвира Матева, танцьорите студенти от
специалност Българска народна хореография с ръководител Ивайло Маджаров и акордеонистът ас. Ангел Маринов, се превърна в истински празник както за участниците в
конференцията, така и за жителите и гостите на Русе.
„Ако всички преподаватели осъзнаят, че именно качеството на мисловния процес, а
не фабрикуването на верни отговори е мярката за образователен растеж, то ще се
случи нещо подобно на революция в обучението“, казва Джон Дюи. Именно това търсихме и, надяваме се, успяхме да постигнем тук, в Русе, в тази по-различна научна конференция. Успешно проведеният международен форум привлече вниманието и насърчи
обмена между преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имаха
интерес към темата на международно, национално и местно ниво. Бяха създадени нови
международни контакти за обмен в областта на образованието, здравеопазването, науката и културата. Затова днес вече всички ние гледаме към следващия такъв форум,
който се очаква да се проведе през месец април 2021 г.

Със своите изпълнения Академичният народен хор предизвика бурни аплодисменти
и вдигна елитната публика на крака. С изключителен професионализъм бяха изпълнени
емоционално наситени творби от Иван Спасов, Стефан Мутафчиев, Кирил Стефанов,
Милчо Василев и Костадин Бураджиев – пъстра палитра от многообразни композиторски търсения и майсторска диригентска трактовка, базирани върху дълбока фолклорна традиция. Безспорно заслуга за брилянтното изпълнението на талантливите ни
студенти има изтъкнатият диригент, композитор и педагог проф. д-р Костадин Бураджиев – главен диригент на Академичния народен хор от 2004 г., осъществил редица
престижни изяви у нас и в чужбина. Завладяващата експресия на изпълненията и цветовото въздействие на пищните фолклорни носии приковаха и възхитиха публиката.
Различен колорит внесе Академичното джаз трио от АМТИИ – творческо взаимодействие, посветено на случая. Изпълнените произведения бяха обусловени от
богатството и стиловото разнообразие на джазовата музика. Формацията предстааплаузи
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АМТИИ открива
културната програма
„Пловдив на гости
в София“
проф. д-р Борислав Ясенов
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а 21 септември 2020 г. две формации от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“
– Пловдив откриха двуседмична културна програма под надслов „Пловдив на
гости в София“. Поводът е отбелязването на 5781-та еврейска Нова година и
Международен ден на мира, а официалното събитие – откриване на изложбите на
Андрей Николов и „Пловдив на гости в София“: Йони Левиев и Атанас Карадечев. Знаковото културно събитие се проведе в къщата-музей и галерия „Андрей Николов“, известна като „Червената къща“, и предостави възможност на пловдивски творци да
представят изкуството си, придавайки облик на празника. Специален гост бе Негово
превъзходителство Аюб Кара, президент на Икономически център за мир, министър
на съобщенията и комуникациите (2016-2019) на Израел и дипломатически посредник
между Израел и ОАЕ.
Завладян от силни емоции, домакинът и инициатор на събитието г-н Яков Джераси – председател на Международната фондация „България“, благодари сърдечно на
изпълнителите, демонстриращи високото художественотворческо ниво на Пловдив и
Академията, и изказа признателност към Ректора проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
за нейната съпричастност. В своето приветствие г-н Джераси разказа за дългогодишните си културни контакти с АМТИИ и с именити пловдивски творци като
Иван Спасов, Милчо Левиев и др. Той изрази мнение, че Пловдив трябва да покаже на
столицата своите върхови постижения в културата и в икономиката. Желанието
на домакина е „Червената къща“ да се превърне в „сериозно академично място, от
което да излизат послания“.
Съставите от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, участващи в откриването, са
Академичен народен хор с диригент проф. д-р Костадин Бураджиев и Академично джаз
трио в състав доц. д-р Людмил Петков – пиано, проф. д-р Борислав Ясенов – флейта
и Алексей Ангелов – бас китара.

Примерно място за анотация,
указваща изображението.

ви пиеси в стил суинг, боса нова, куул от емблематични джазови творци като Дюк
Елингтън, Антонио Карлос Жобим, Пол Дезмънт и др. Стиловата интерпретация,
изпълнена с изтънчен естетически вкус и професионализъм, бе допълнена от креативните и въздействащи импровизации. Основната заслуга за подбора на програмата е на пианиста на формацията доц. д-р Людмил Петков – изпълнител с висок естетически вкус и ерудиция, с творчески дръзновения и в областта на изобразителното
изкуство. В дългогодишната му артистична дейност важно място има сътрудничеството с цигуларя проф. Марио Хосен, с когото реализира концерти, участия на
международни фестивали у нас и в чужбина, звукозаписи. Петков развива активна
художественотворческа дейност и в областта на джазовата музика. Изпълнява свои
авторски композиции със създадената от него формация „Ламико бенд“.
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив за пореден път показа високото ниво
на художественотворческата си и педагогическа дейност и защити позицията си на
престижно висше учебно заведение.

аплаузи
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АМТИИ открива
Концерт на Китарен
ансамбъл „Академика“ с
благотворителна кауза
проф. Магдалена Чикчева

О

сновен организатор и спонсор на събитието бе Асоциация за културен обмен „Арт Галерия Константин“, Франция. Организацията е основана през 2011 г. от двама български
лекари – Елена и Константин Николови. В нея участват над 150 медици, артисти, музиканти, художници, фотографи и др. от България, Франция, Испания, Германия и Полша. Тя има
реализирани над 200 културни събития, чрез които осъществява културен обмен между България
и Франция с цел промотиране на произведения на изкуството или артистични проекти.
Концертът на Китарен ансамбъл „Академика“ бе вдъхновен от благотворителна кауза – събиране на средства за предстоящо концертно турне във Франция през 2021 г. Той се откри от
Теодор Николов, който представи организаторите, и от проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак – Ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, която презентира ансамбъла, но също произнесе топли
слова за студентите от китарния клас и техния преподавател проф. д-р Стела Динкова. Водещ
на събитието бе Виктория Биволарска – ученичка в Национална гимназия за сценични и екранни
изкуства, Пловдив.
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Китарен ансамбъл „Академика“ е уникална студентска формация от 12
класически китари и една акустична бас китара. Той е създаден през далечната 1997 г. в Пловдив с участието на студенти, които се обучават в АМТИИ,
специалност „Педагогика на обучението по музика“ в класовете на Стела
Динкова и Милена Вълчева. През 2006 г. в състава се включват и студенти
от специалностите „Изпълнителско изкуство класическа китара“ (ИИКК) и
„Изпълнителско изкуство поп и джаз“ (ИИПД). Художествен ръководител на
ансамбъла от основаването му до днес е Стела Митева-Динкова – проф. д-р в
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Примерно място за анотация,
указваща изображението.

П

рез своята двайсетгодишна художественотворческа дейност
съставът успешно концертира в различни градове на България
на национални и международни форуми и участва в Международни фестивали в Сърбия, Гърция, Великобритания и Полша. Изнася
концерти в престижни европейски зали като Кадоган хол (Лондон) и
Кралски театър (Варшава). Носител е на над десет първи награди
от международни конкурси. Ансамбълът се усъвършенства професионално в майсторските класове на: Дейвид Граймс (САЩ), Георги
Василев (Швейцария), Ерик Франсери (Франция) и Костас Тосидис
(Австрия).

Репертоарът на „Академика“ е разнообразен. Представя произведения от български автори, посветени на ансамбъла, образци от световната класика (аранжирани
за състава), съвременни пиеси, изпълнени премиерно в България, и др.
Такава бе и представената на 12 септември концертна програма: изключително
пъстра, обхващаща произведения с широк времеви и жанров диапазон. В съвършена
хармония прозвучаха авторски творби, подходящи за ансамбъла, и аранжименти на
барокова, българска и филмова музика. Елегантно начало постави латиноамериканският танц „Милонга“, пречупен през погледа на френския композитор Тиери Тисран.
„Бранденбургски концерт №3“ (първа част) от Й. С. Бах, аранжиран от проф. д-р
Стела Динкова, интерпретира сложната оркестрова полифонична фактура, претворена чрез диалог между различните ансамблови партии. Съвременната еклектична творба „Техно“ от Юрг Киндле демонстрира перкусионните възможности на
класическата китара, докато Концерт №1 в четири части от немския композитор
Роланд Бьом очарова с мелодичния и разнообразен тематичен материал. Той също
показа голяма част от специфичните китарни похвати, като тамбур, разгеадо,
барток пицикати и др. Известната филмова сага на Джордж Лукас „Междузвездни
войни“ десетилетия печели световна популярност и запленява малки и големи. Основните теми към музиката от филма в аранжимент на Найден Дойнов за китарен
ансамбъл бяха успешно претворени ансамблово и камерно от „Академика“. С изклю-
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чително вдъхновение прозвуча емблематичната и добре позната „Ръченица“ на
Петко Стайнов (част от симфоничната сюита „Тракийски танци“) в аранжимент
на Асен Маринов. Лиричен акцент в програмата бе „Люлчина песен“ от Росен
Балкански, композирана през 2016 г. за соло китара и преработена година по-късно за китарен ансамбъл. Творбата „Леле моме“ от видния музикален теоретик и
композитор Пламен Арабов впечатли с оригиналност и иновативност и постави
подобаващ бляскав финал на програмата.
аплаузи

Репертоарното разнообразие и професионалното изпълнение бяха свидетелство за високите изпълнителски възможности на състава. Звученето на „Академика“ бе повече от ярко,
удовлетворяващо и убедително, което допринесе за високото
естетическо удоволствие на публиката. Тя възнагради изпълнителите с дълги и нестихващи аплодисменти. Специален поздрав
за нея бе изпълнената на бис творба от големия български
композитор Марин Големинов – „Танц“ из „Пет скици за струнен
оркестър“.
Концертът на 12 септември може да се определи като представителна изява
и едно от поредицата художественотворчески постижения на Китарен ансамбъл „Академика“ и неговия ръководител проф. д-р Стела Митева-Динкова. Широкият обществен отзвук след концерта е пример и доказателство за успешна
студентска художественотворческа практика, която легитимира и утвърждава
престижа на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив като висше учебно заведение по изкуства.
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Ролята на куратора
в избора на места до
поискване
Национални есенни изложби –
Пловдив, 2020
Проф. д-р Емилия Константинова

Н

а 12 септември в залата на ДНА – Военен клуб, Пловдив при строго спазване на всички противоепидемични мерки се проведе впечатляващ и запомнящ се концерт на Китарен ансамбъл
„Академика“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.
Днес в средите на визуалните изкуства никой не поставя под съмнение важността на кураторската дейност за тяхното представяне. И ако развитието на
кураторската работа започва със свободната практика на независимост извън
институциите, след Милениума институциите са онези, които най-вече се нуждаят и търсят артикулирането на куратора. Съвременните кураторски практики
са далече от закостенялото мислене за чисто техническо осъществяване на един
проект, особено в разширената сфера на артикулирането на идеи, мисли, концепции. Това действие вече може да се определи като изкуство на сложно жонглиране
на активности, колаборации, научни философии и познания.
За наше щастие виждаме развитието на тези изключително интересни процеси и в лоното на нашите Национални есенни изложби в Пловдив, чиито артистичен директор последните осем години е проф. д-р Галина Лардева – преподавател,
изкуствовед, художествен критик, куратор.
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същност Галина Лардева е свързана с есенните изложби от Милениума, когато
представя кураторския си проект Визия/Звук. Проект, който внесе нов полъх и
промяна в начина на конструиране и тълкуване на есенния форум. 2008 е съкуратор на изложбата „Концепции за образа“, а с проекта „Форсиране на избора“ стартира
нейната кариера като артистичен директор на този важен за страната ни форум,
който няма исторически аналог. Нейните кураторски изложби – Отстранени системи /2014/, Ан Пасан /2015/, Огледалото /2016/, Плацебо /2017/, Отвъд повърхността
/2018/, Поетика на образа /2019/ я разкриват като безспорен утвърден съвременен
куратор. Тя сканира експозицията и извлича от творбите на изкуството техния
вътрешен, скрит философски потенциал и експозиционна стойност, като визуализира
връзките, символните значения, разказа, мита, времето и пространството, за да ги
сътвори и пресъздаде по съвършенно нов начин, дарявайки на публиката неподозиран
прочит на тазгодишната кураторска изложба „Места до поискване“.
Изложбата й би могла да се разглежда като междинен образ на всичките й предходни кураторски проекти. Образ, който предстои да се изгражда, развива и променя като глина в ръцете на своя създател. Бихме могли и да отделим тазгодишната
изложба от останалите, но при всички случаи ще сгрешим, защото нишката на
Ариадна всъщност е в ръцете на Лардева и нейният кураторски ген я следва през
лабиринта на претворяването. Така че всички нейни изложби по някакъв начин носят
белега на вече изграден собствен стил и подход в избора на творби и автори, пречупени през дълбока й сензитивност, мисъл и прозрение.
В „Места до поискване“ Галина Лардева избира автори, които определя като „търсещи проекциите на местата, за да се стигне до тяхната същност“. Девет автора,
които носят чувствителността за тези откривателски процеси: Албена Петкова,
Антон Терзиев, Веселин Начев, Греди Асса, Иван Матеев, Михаела Каменова, Павел
Койчев, Соня Станкова, Стилияна Узунова. Те са различни поколения, имат различни
визии и чувствителност, всеки от тях работи с различни изразни средства. Между
тях има утвърдени, разпознаваеми, но и млади автори, чиито творчески кариери тепърва предстоят да се развиват.
За концепцията на Лардева обаче е по-важна скритата философия, съдържаща
се в избраните творби, за да я анализира, развие и синтезира. Важна е „скоростта,
която е определяща за възрастта на света“, защото тя „изтрива местата, прави ги
ничии, снема идентичност, произход, биография, но там където се оттегля скоростта идва пустотата, а скоростта гони пустотата“. При този постоянен кръговрат,
подчертава Лардева, „се задейства онази притегателна сила на импулса на поискване и съпоставяне, на изникването на визуалните образи“.
Иначе Лардева намира и ни разкрива „местата до поискване“, които са конгломерат от физически и маргинални пространства, подсъзнателни импулси, проекции на
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възможности, но не статични, а динамични и променящи се, преминаващи от едни визии в други,
от едни форми в други измерения.
Всичко това ясно е синтезирала от неслучайно подбраните произведения на
поканените автори.
Галина Лардева избира творбите на Албена Петкова, за да ни демонстрира
чрез картините й „проекциите на транзиторните пространства, улавянето
на преходните места“. В „тематизирането на детското и приобщаването на
топоса на играта“ се уплътняват значенията и изразните възможности на
особената, както Лардева я нарича, „пограничност“ в „общия израз на зоналните територии“. Друго междинно пространство намираме в картините „Фламинго“ и „Сутрин“. Домашният уют като интимно пространство, сраснало се
с човека, за да го закриля, пази и изолира в нирвана на моментно спокойствие.
Всъщност детските емоционално-поведенчески феномени имат своите
„не-места“ и гледната точка е изключително добре фокусирана. Представените творби от цикъла „Тихи бунтове“ на Антон Терзиев продължават темата
за детето, но ни отправят към друг ракурс – призмата на „кинематографичния
подход“ на „вклиняването на междинния момент насред действието“. „Конкретните ничии простраства“, в които нахлува „сепваща двойственост, разполагаща се между наивното и зловещото“. А „използваните измерения на съвременната фотографската иконография“ „надграждат цитатност, която свързва
последователно стериотипни нагласи, образи и знаци“.
Творбите на художника Веселин Начев разкриват една „програмна монументалност“, която „се разгръща до монументална незавършеност“. И това определено въздейства на въображението на зрителя, провокирайки го да „свързва
и довършва отделни форми и постранствени трасформации, да открива скрити връзки и развива разкази“.
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алина Лардева включва Греди Асса, чиито
произведения са създадени „като своеобразен творчески дневник“ на лични „моментни
състояния, неуловими по пътя на мисловната
рационалност“ с излизане от „делничния порядък“.
Подбрани творби, имащи присъствие в този кураторски проект.
Графичните рисунки на голо човешко тяло на
Иван Матеев са представени в контекста на
скритото кодирано съдържание на линиите, които
го изграждат. Присъствието на човешкото тяло
винаги носи своето символно значение. В случая
Галина Лардева го разпознава като „инфраструктурна мрежа, карта върху която се наслагват
кодирани схеми.“
В кураторската си изложба Галина Лардева
кани и представя двама съвършенно различни
скулптори – младата скулпторка Михаела Каменова и утвърдения скулптор Павел Койчев.
Със своята класическа геометрия фигурите на
кръг, правоъгълник и линия в скулптурните композиции на Михаела Каменова се интерпретират от куратора като „образен потенциал
на устойчиви знакови комплекси“. Лардева прави уговорката, че „символичният прочит
на тези фигуративни възли заема само едно от многото възможни значения“. „Възход“
и „Зенит“ не влизат в конкретна стилизация, липсва „фигуративното полагане в контекста на художествената условност“ и в това именно е тяхната сила за откриване
на богати възможности за откриване на състояния на преминаване и свързване.
Съвсем различен е класическият скулпторен подход на Павел Койчев. „Неговите фигури – както подчертава Лардева – могат да бъдат както предкултурни, в известен
смисъл предчовешки, така и футуристични, получени от форматиращия натиск на
едно сякаш следцивилизационно развитие.“ Съчетанието на материала с визуалното
въздействие ни кара като зрители да ги виждаме като нематериализирани и материализирани, реални и недотам реални, но силно присъстващи в средата на своето
обитаване.

Ч
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есто представящи ярка документалистика
на времето и пространството, фотографиите на Соня Станкова са изключително
попадение именно в тази изложба на Лардева.
Соня Станкова е търсещият и намиращият
преходните места, „в които индикациите на
произхода и личната история са изтрити и
вторично компенсирани със ситуации на изключение“ – заключава кураторката.
Творбите на Стилияна Узунова заключват
времето в пространството. Те присъстват
„като суперзнак – универсален и непоискан отговор на есхатологичното нетърпение на индивида“ – един завършек на пътуването, на което
бяхме покани от куратора Галина Лардева.
Както и в предходните си кураторски изложби, Галина Лардева остава вярна на изтънчения
усет да разнищи, разграничи, но и да събере
всички отделни елементи от пъзела на използваните авторски творби, за да изведе неподозираните гледни точки и да ги поднесе на зрителя. В
същото време тя остава тези творби да въздействат по свой собствен начин, да
запазят недоуловимия монолог за индивидуалния зрител, без натрапена агресия от
излишни външни ефекти. Прави го толкова елегантно и безкомпромисно за изкуството, запазвайки неговата сила, възвишеност и стойност. И в това е нейната сила
да тълкува и пресъздава творбите на другите, да разсъждава и да анализира онова,
което е скрито от зрителя, да го дематериализира, да го изведе на друг етап на
развитие. Именно в това ролята на куратора. Като хибридна личност той в крайна
сметка създава артистична платформа, посветена на изследване, анализиране, мислене, преоткриване, създаване в името на и за изкуството, но с активното участие на зрителя.
Интелектуалният потенциал на Галина Лардева, който тя акумулира в себе си,
избухва във всяка нова кураторска изложба и ние сме в очакване на следващия й проект, в който ще ни поведе из територията на Националния есенен форум.

аплаузи
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Изкуството
на Весела Гелева
и Академичен смесен хор
„Гаудеамус“ – Пловдив
Иван Стоянов
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ознавам дейността на Весела Гелева от 2008 г., когато тя започна често да
гостува с ръководените от нея състави на Празника на духовната музика и
Дните на камерната музика в Габрово. Не крия, че срещите ми с постиженията
на Гелева като диригент и забележителното майсторство на Академичния смесен хор
„Гаудеамус“ – Пловдив ме направиха емоционално пристрастен и изградиха в мен еталон не само за висок професионализъм, но и за висока етичност в българското хорово
изкуство.
Освен техническа изрядност и невероятна лекота в звукоизвличане /съизмеримо с
най-добрите световни практики/, пловдивският Академичен хор притежава одухотвореност, която зарежда публиката с особена енергия и се помни години след концертите. Излишно е да споменавам за рядката в нашите географски ширини спятост и
хомогенност в четирите партии. На сцената тези изключителни певци музицират
визуално ненатрапчиво, но с такъв емоционален заряд, който не може да остави
равнодушен дори случайно попаднал в залата слушател, който няма отношение към
певческото изкуство.
Хорът на Весела Гелева е изряден акапелен апарат, но има високи постижения и
в кантатно – ораториалния жанр. Паметни за габровския фестивален живот ще останат изпълненията на Меса „Свети Йоан Де Део“ от Йозеф Хайдн, ранната Кратка
меса в РЕ от В.А. Моцарт, Псалмите Laudate Dominum от А. Вивалди, Laetatus Sum от
Михаел Хайдн и Magnificat от Доменико Чимароза. На тези произведения екипи на БНР
направиха концертни записи, които без никакви манипулации са достойни за издаване
като документ за високо професионално майсторство.
В началото на сезон 2019 – 2020г. пловдивският Академичен смесен хор „Гаудеамус“
и Весела Гелева, украсиха програмата на 43 тото издание на международния фес-

тивал „Дни на камерната музика“- Габрово 2019. За пръв път съставът се представи
само с акапелен репертоар, съставен изцяло от руска и българска духовна музика. Освен познати образци, в програмата бяха включени и съвременни творби, някои от които технически предизвикателни като пиесата на съвременния руски автор Владимир
Файнер. Концертът на пловдивските певци и тяхната ръководителка отново стана
празник, който аз ще запомня с изключителната ансамблова и интонационна прецизност, с невероятната лекота на звукоизличането, с пластичността на фразирането
и онази одухотвореност на музицирането, които все още са без аналог в българското
хорово дело.
На 17 и 18 октомври 2020г. отново имах късмет да чуя на концерт и два дни да
работя с певците на Весела Гелева. Като изключим капела „Полифония“ по времето на
Ивелин Димитров, засега не съм чувал друг български хор да е способен на такова релефно фразиране, висока култура в музицирането, бързи реакции на други диригентски
изисквания, интонационна стабилност, техническа сигурност и гъвкавост при обезпечаването на ансамбъл с оркестър в кантатно – ораториалния жанр.
Изкуството на Весела Гелева за мен е загадка. Патологично скромен, фин, одухотворен и благороден човек, лишен от всякаква суета и тщестлавие, тя притежава
личностно обаяние, висока култура и познания, които вероятно са най-съществения елемент в нейната диригентска техника. Гледал съм стотици диригенти, които
правят всевъзможни жестикулации, гримаси и други „маймунджулъци“на сцената, за да
направят опит да постигнат нещо в качеството на звука, в артикулацията, в щриха
или във фразирането. И най-често слушателите са принудени да се задоволят само с
визуалните намерения на диригента, защото звуковата картина не се променя съществено. На сцената Весела Гелева е пределно семпла, точна и ненатрапваща се. В
афишите не слага пред името си двете си научни титли, като повечето и комплексирани колеги. В общуването си с хората не „интелектуалничи“ и не демонстрира високата си култура и познания. Човек има усещането, че на сцената всичко при нея се
получава толкова лесно, естествено и сигурно, че е достатъчно тя просто да застане
пред хора си и дори да не дирижира нещата пак ще се получат.
Дълбок поклон пред постиженията на хор „Гаудеамус“и Весела Гелева. Дано нейните
прекрасни млади хористи да останат в Пловдив и да продължат да правят истинско
изкуство!
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SESC 2020 е творчески лагер за създаване на песни за Евровизия, който се проведе в Бургас и
Приморско през месец август тази година. Въпреки епидемиологичната обстановка изпълнители,
композитори и текстописци от България, Австрия, Швеция и Германия се събраха на българското
Черноморие, за да обединят креативните си усилия и да напишат песни за предстоящия конкурс Евровизия 2021. Разбира се, най-много внимание получи домакинът VICTORIA – нашият представител в Ротердам 2021. Изпълнителката се похвали, че има предпочитани песни измежду създадените в рамките на
инициативата песни. Виктория беше сочена за фаворит в конкурса през 2020 с песента Tears Getting
Sober, но изданието беше отменено заради ограниченията заради COVID-19 изданието беше отменено. В
конкурса през следващата година Виктория следва да участва за българската страна с нова песен.
Форумът се организира от Ligna Studios с творческата подкрепа на Symphonix International, Entiendo
и Ostereo. Музикален продуцент е Борислав Миланов от Symphonix. Той стои зад най-добрите български
участия на конкурса след завръщането на страната в него през 2016 г.: „If Love Was a Crime“ на Поли
Генова (4-то място) и „Beautiful Mess“ на Кристиан Костов (2-ро място). Геновева Христова – продуцентът на Виктория от Ligna Studios, споделя, че ще се опитат да създадат „онази прекрасна музика, която
да стопли целия свят и да каже, че музиката е средството, което обединява хората именно в тези
трудни времена“.
В лагера участва още Сийзър Сампсън от Австрия, който завоюва третото място през 2018 г.
с „Nobody But You“. Той беше беквокал на Поли Генова през 2016 г. и на Кристиан Костов през 2017 г.
Присъства и Бен Долич, който трябваше да представи Германия през 2020 г., както и Мартин Масъров
– автор на песни от Швеция, като част от екипа зад alright – последния сингъл на българската надежда.
Тино и Йоана Сашова от Гласът на България също бяха част от BSESC 2020. Програмата включи и концерти в Бургас и Приморско, на които публиката успя да се наслади на участниците в лагера.
Как се пише песен?
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„Първо правилните акорди, мислим мелодии, обсъждаме темата и текста. Винаги се забавляваме
страшно много, пишем много музика, смеем се, понякога пък сме много изморени, ядосваме се, че нещата
не се поучават в деня, когато трябва. Но винаги е голяма забава“ – това са впечатленията на Виктория
от процеса на писане на песен. Според Сийзър Сампсън, най-лошото чувство е когато имаш перфектни строфи, а припевът не се получава толкова добре. Но накрая все пак всичко се получава прекрасно.
„Когато пиша песен за друг артист, най-важното е да разбера каква е неговата вселена, нататък е
лесно“, разказва изпълнителят и автор Джош Стенли от Монако.
Кое е първо? Текстът или мелодията? Един безкраен въпрос. Някои започват с тананикане на мелодия и след това добавят думите, за да паснат най-добре. Други пък пишат мелодията и текста едновременно, след това редактират ту едното, ту другото, докато достигнат до желания резултат. В
експеримент със Сийзър в едно от студиата артистите са отделили три часа, в които са споделяли

взаимно важни за себе си неща, след което записали идеите и фразите, който са почувствали най-силно като себеизразяване, а мелодията добавили по-късно. Важното е двете части
да успеят да се споят и да изразят истински индивидуалностите зад тях, за да може песента по да докосне слушателя по възможно най-добрия начин.
За това голяма роля играе обстановката, а тя беше идеална за създаването на музика.
Община Бургас предостави една зала в Морското казино с прекрасна и вдъхновяваща гледка
към морето и моста. Там беше поместено едно от студиата на лагера. Други бяха с гледка
към гората във Forest Beach Hotel в сградите на бившия Международен младежки център
край Приморско и на минути от плажа. Артистите имаха невероятна творческа възможност да се отдадат на отдих и творчество.
Идеята
Мисията на BSESC 2020 е да се постави България на световната музикална сцена като
пресечна точка на творческа енергия. И успя. Лагерът беше споменат в редица български
и международни медии. С подобни мероприятия се създават трайни взаимоотношения на
артистите и техните екипи с местните администрации и бизнес-пейзажа. По този начин
се увеличава спектърът на съпричастните към каузата България да има успех в Евровизия и
да стане страна продуцент и износител на музика.
Тук идва моята роля – да създам подобаваща графична опаковка, за да може този лагер да
се превърне в събитие. По този начин Black Sea Eurovision Songwriting Camp 2020 се превръща в PR- и маркетингов проект с практическа имиджова задача. За да успее да се наложи и
да постигне това разпространение и успех, е нужно визията на събитието да изглежда на
ниво.
В момента, когато пред мен се появи билборд, по който съм работил само пред екрана,
осъзнах, че този проект е най-мащабният, с който съм се захващал. Една седмица се разминавах с хора, носещи на врата си картонче с дизайн, който аз съм направил. Усещането
да видиш идеите си в действие е страхотно и изпълващо с ентусиазъм за млад човек като
мен. Няма как да не препоръчвам на всеки да намери своя начин да вложи креативната си
енергия по такъв начин, че да влезе в употреба.
Споменах как се действа в процеса на създаване на песни, но как се стига до концепция
за нещо утилитарно като дизайн? Процесът започна от една отправна точка: „black sea“,
която се пречупи към „black see“ и се родиха двата основни елемента на дизайна: вълната и
окото, а цветовете – син, черен и бял – естествено заеха местата си на визуалния тембър.
За разнообразяване на визиите създадох няколко допълнителни геометрични елемента, носещи усещане за морски същества и мистицизъм. Така петте черноморски вълни се превърнаха в петолинието, развълнувало се в очакване на нотите, които за първи път ще чуе.
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