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А
кадемията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ про-

дължи традицията да открива новата учебна година на знакова сцена и по впечатляващ 

начин. За начало на своя 59-та академична година висшето училище по изкуствата избра 

забележителното пространство на Епископската базилика в Пловдив. 

На фона на химна Gaudeamus igitur, който вече осем века се свързва със студентската свобода, 

стремежа към знания и младежкия дух, гостите на тържеството посрещнаха с аплодисменти 

знамето на АМТИИ и ръководството на Алма Матер начело с ректора проф. д-р Тони Шекер-
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джиева-Новак. До нея в академични тоги се 

наредиха заместник-ректорите проф. д-р 

Галина Лардева и доц. д-р Цветанка Коловска, 

деканите на трите факултета и председате-

лят на Студентския съвет. Бе спазена и друга 

академична традиция – водещ на церемонията 

да бъде председателят на Общото събрание 

на АМТИИ проф. д-р Любомир Караджов, който 



представи официалните гости на тържеството, сред които присъстваха председате-

лят на Общинския съвет на Пловдив инж. Александър Държиков, кметът на район „Тракия“ 

Костадин Димитров и зам.-кметът на район Централен Фиданка Кацарева, ректорът на 

Медицинския университет проф. д-р Марияна Мурджева, ректорът на Аграрния универ-

ситет проф. д-р Христина Янчева, ректорът на УХТ проф. д-р инж. Пламен Моллов, рек-

торът на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова, зам.–ректорът на ПУ проф. д-р Антон Илиев, 

директорът на филиала на ТУ в Пловдив проф. д-р Въльо Николов, директорът на Общински 

институт „Старинен Пловдив“ доц. д-р Елена Кантарева, председателят на настоятел-

ството на ВУСИ, консулите на Германия, Италия и Турция, общественици, ръководители на 

партньорски организации от Консорциум „Наука и образование“, сред които директорите на 

ДОП, БНТ-Пловдив, Радио Пловдив и НГСЕИ, както и други знакови личности от културния 

живот на града.
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В 
емоционалното си слово ректорът проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак 

подчерта  изключително успешния прием на студенти от последната 

кандидатстудентска кампания, която и тази година осигури влизането 

на най-даровитите и подготвени студенти. Ректорът напомни, че съвсем 

скоро предстоят празненства по повод отбелязването на 60-годишния юбилей 

на висшето училище – един дълъг и успешен път в изграждането на армия от 

подготвени специалисти, защитаващи своето име и името на Академията по 

всички кътчета на света, където дипломите от пловдивското висше училище 

се приемат и ценят безусловно.

Проф. Шекерджиева се обърна специално към първокурсниците, като ги увери, 

че годините на тяхното следване няма да са лесни, но ръководството и всички 

преподаватели ще бъдат винаги с тях и ще ги подкрепят в трудностите им по 

пътя на висшето образование. 

С голямо вълнение от името на новоприетите студенти отговори първокурс-

ничката от специалност Балетна педагогика Галя Бадова. Тя увери, че новите 

колеги изпитват гордост от това в какво знаково училище по изкуствата са 

приети. „Благодаря за бъдещето“, каза емоционално Галя, обръщайки се към 

ректора на Академията.

Председателят на Общинския съвет на Пловдив инж. Александър Държиков пре-

даде на  преподавателите и студентите поздравления от името на общинско-

то ръководство и увери първокурсниците, че са направили най-правилния избор 

да изучават тайните на изкуството именно в АМТИИ – място с утвърдено име 

и най-високи стандарти на обучението. 

Като израз на взаимна подкрепа и жест на колегиалност ректорът на Меди-

цинския университет проф. д-р Марияна Мурджева  поздрави АМТИИ от име-

то на висшите училища в Пловдив. Тя пожела здрава, успешна и ползотворна 

учебна година и определи Академията като една от знаковите институции за 

развитието на българското изкуство и култура с голям принос за творческия и 

духовния облик на Пловдив. 



П
оследното обръщение направи председателят на Студентския съвет Петър Стефанов, 

който увери студентите, че организация им винаги ще защитава техните справедливи 

искания и ще работи за ползотворната връзка между двете страни на учебния процес – 

преподаватели и студенти.

Тържествената церемония продължи със знаков за Академията момент – удостояването на 

проф. Петър Луканов със званието Доктор хонорис кауза на АМТИИ за приноса му към раз-

витието на балетното изкуство в България и в Академията, както и във връзка с неговата 

90-годишнина. Събитието и последвалите открита лекция и открит урок ще бъдат предста-

вени подробно в следващия брой на изданието „Арт Спектър“.

Празникът в Голямата базилика продължи с изпълнения на 

студенти и докторанти от Китай, възпитаници на опер-

ната школа на Академията. С последното си съвместно 

изпълнение на неувяхващата неаполитанска песен „О, соле 

мио“  те наелектризираха залата и вдигнаха високо градуса 

на аплодисментите, с които бяха наградени и изпълненията 

на възпитаниците на специалността Балетна педагогика. 

Единият от танците – вариация по „Жизел“, бе оценен по 

достойнство от самия проф. Петър Луканов, режисьор на 

всички постановки на едноименния балет в България.

П
од нестихващите аплаузи на публиката, изпълнила 

цялата Базилика, водещият представи приветстве-

ните адреси, които АМТИИ получи от председателя 

на Общински съвет, кметовете на районите „Централен“ и 

„Тракия“, ректорите на Пловдивски университет, Медицински 

университет Пловдив, Медицински университет София, УХТ, 

Аграрен университет, ВУАРР, ВУСИ, УНИБИТ, НАТФИЗ, НСА, 

Висше военновъздушно училище, НГСЕИ и други институции 

от цялата страна.



О
т 6 до 9 юни за втора поредна 

година се състоя фестивалът на 

изкуствата Made At the Academy – 

продукт на творците от всички факулте-

ти и специалности на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ Пловдив. Тазгодишното изда-

ние бе още по-мащабно – проведе се в цели 

четири последователни дни, изпълнени със 

забележителни арт събития на различни 

емблематични локации в град Пловдив. 

От 2021 г. Made At the Academy е част от 

културния календар на Община Пловдив, а 

през месец май тази година фестивалът 

бе удостоен с престижната награда „Пло-

вдив“ в раздел Съвременни мултижанрови 

изкуства. Фестивалният формат се осъ-

ществи с подкрепата на Община Пловдив 

и в партньорство с Общински институт 

Старинен Пловдив.  

Фестивалът стартира повече от 

впечатляващо в Дом на културата „Борис 

Христов“ с Годишния концерт на катедра 

Хореография. Великолепният спектакъл бе 

посветен на стогодишнината от рожде-

нието на проф. Кирил Дженев – творец, 

учен, педагог и създател на специалност 

Българска народна хореография и Фолкло-

рен ансамбъл „Тракия“. Ректорът на АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ проф. д-р Тони 

Шекерджиева-Новак приветства пълна-

та зала с думите: „Откривайки второто 

издание на фестивала Made At the Academy, 

си пожелавам да присъствам и на двадесе-

тото му издание, а на Вас – да го пазите и 

развивате поне двеста години занапред!“ 

6/7

Made At the Academy – 
празник на изкуствата
Гл. ас. д-р София Русева

брой 58
септември
2022



В 
концерта участваха талантливите възпитаници от трите основни специалности на 

катедра Хореография: Съвременни танцови техники, Балетна педагогика и Българска 

народна хореография. Студентите представиха с много вдъхновение и порив прекрас-

ните си авторски танцови творби, плод на усърдната им работа през годината, под вещо-

то ръководство на преподавателите: проф. д-р Даниела Дженева, проф. д-р Желка Табакова, 

проф. д-р Антон Андонов, доц. д-р Рослана Моравенова, доц. д-р Димо Енев, ас. д-р Елица 

Луканова, ас. Светлана Станева. Режисьор на спектакъла бе доц. д-р Рослана Моравенова, 

а специални гости на събитието – Фолклорен ансамбъл „Тракия“ и ученици от НУФИ „Фи-

лип Кутев“, град Котел. Те претвориха на сцената някои от най-емблематичните танцови 

произведения от творчеството на Кирил Дженев: „Старинен танц“, „Пирински пролетни 

игри“ и „Шопски смесен танц“. Концертът завърши с подобаващи бурни аплодисменти след 

„Тракийски танц“ – най-ярката творба на хореографа, в изпълнение на студентите от спе-

циалност Българска народна хореография и артистите от ансамбъл „Тракия“.



В
ъв втория ден на фестивала – 7 юни, в 

Градската Художествена галерия бе от-

крита традиционната годишна изложба 

на факултет Изобразителни изкуства. Експо-

зицията представи най-добрите творби на да-

ровитите студенти от всички бакалавърски 

и магистърски специалности на факултета: 

Педагогика на обучението по изобразител-

но изкуство, Графичен дизайн и фотография, 

Сценография, Фотография, Мултимедия и 

виртуална реалност, Графичен дизайн, Дизайн 

на облеклото, Моден дизайн, Стенопис, Цър-

ковна живопис, Живопис, Графика и Скулптура. 

Заместник-ректорът по художественотвор-

ческата и научноизследователската дейност 

проф. д-р Галина Лардева-Минкова откри съби-

тието с благодарност към възпитаниците на 

факултета за усърдната работа през година-

та и даде израз на това, като връчи ежегодни-

те награди на отличилите се студенти. 
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8 
юни, третият ден от фестивала, бе посветен на две забележителни събития на Рим-

ския стадион. В 18:00 ч. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак откри изложбата „Акаде-

мична памет“, дело на проф. д-р Галина Лардева-Минкова и доц. д-р Александър Гьошев. 

Изложбата бе посветена на личностите, които са утвърдили АМТИИ „Проф. Асен Диаман-

диев“ като едно от най-значимите Висши училища по изкуствата в България: проф. Асен 

Диамандиев, проф. Иван Спасов, проф. Георги Кънев, доц. д-р Василка Йончева, проф. Николай 

Стойков, проф. д-р Пенка Минчева, доц. Кирил Грозданов, доц. Петър Маринов, проф. Анка 

Кушлева, проф. Борис Петков, проф. Георги Петров, проф. д.н. Ангел Ангелов, проф. Тодор 

Кювлиев, доц. Иван Димов, доц. Крикор Четинян, доц. Дечко Дечев, доц. Стефан Мутафчи-

ев, доц. Елена Балджиева-Шевкенова, доц. Никола Липов и доц. Иван Делирадев. На всеки от 

тези именити творци, изпълнители и преподаватели бе посветено табло с богат снимков 

материал, биографични данни, творчески път и избрана библиография. На изложбата при-

състваха голяма част от семействата им и много хора, имали щастието да се докоснат 

до творческия и преподавателския им опит. Проф. д-р Галина Лардева-Минкова сподели: 

„За мен като изкуствовед и историк на изкуството подготовката на тази изложба беше 



много голямо предизвикателство. Много 

усилия се положиха по нея с целия респект 

към хората, които за които ви разказваме. 

Изключително много благодаря на доцент 

Гьошев, защото той всъщност даде визуа-

лен израз всичко, на целия този материал, 

който виждате“.

К
улминацията на второто издание на фестивала и тази година беше 

тържественият концерт „Академията кани Пловдив“, който се състоя 

сред величествената атмосфера на Античния театър. Мултижанровият 

спектакъл отново обедини студенти и преподаватели от всички специално-

сти по изпълнителски изкуства в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив. 

Капките дъжд, които съпроводиха началото и края на концерта, не смутиха 

изпълнителите, а напротив – те музицираха и танцуваха с още повече вдъхно-

вение, порив и отдаденост. Ректорът на Академията, проф. д-р Тони Шекер-

джиева-Новак, откри концерта с приветствие към публиката, като благодари 

както на тях, така и на всички участници и партньори на фестивала. 

С
ъщата вечер, отново на Римския стадион, Академичният оперен театър представи 

едноактната опера „Рита“ от Гаетано Доницети. Академичният оперен театър е с 

ръководител доц. д-р Пламен Първанов, вокален педагог и консултант – проф. д-р Тони 

Шекерджиева-Новак и диригент – ас. д-р Алия Хансе.  Режисьор на операта бе ас. д-р Ивайло 

Михайлов, сценограф – Бранислав Балтаджиев, с преподавател доц. д-р Димитър Воденичаров, 

а графичният дизайн и фотографията бяха поверени на Велин Налбантов. Операта прозвуча 

под виртуозния съпровод на камерен ансамбъл с артистичен директор доц. д-р Жан Пехли-

ванов. В главните роли видяхме даровитите и артистични докторанти по класическо пеене 

от Китай: Ли Минхун, Ванг Шуайтунг и Ванг Йе. Те пресъздадоха възхитително класическата 

италианска комична опера, в чийто сюжет е залегнала вечната тема за любовта и щастие-

то. Любовният триъгълник между опърничавата Рита и нейните двама съпрузи, пресъздаден 

чрез музикалната трактовка на гениалния Доницети, оживя по блестящ начин на сцената на 

Римския стадион. Щастливата публика аплодира артистите дълго и заслужено.
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Спектакълът започна с „Шопски танц“ в изпълнение на студенти от специалност 

„Българска народна хореография“ с ръководител Рослана Моравенова. След темперамент-

ното начало на сцената излезе камерен вокален ансамбъл „Чародейки“ с диригент и худо-

жествен ръководител ас. д-р Николай Гурбанов. Те заплениха публиката с изпълнението на 

„Ружица“ от Стефан Мутафчиев и „Пирински песни“, обработка на Николай Гурбанов. Док-

торантите по класическо пеене и пиано от Китай пренесоха Античния театър в Изтока 

с произведенията „Трите желания на една роза“ в изпълнение на Ли Минхуей, „Песен от Юе“ 

в изпълнение на Ванг Шуайтунг и „Как да не мисля за нея“ в изпълнение на Ванг Йе, акомпа-

нимент на пиано Хуанг Боюй. Програмата продължи с вокален ансамбъл „Про Белканто“ с 

диригент Алия Хансе и квартет „Интро“. Двата състава представиха по вълшебен начин 

арии от операта „Кармен“ на Жорж Бизе: „Хабанера“ със солист Христина Румельоти и 

Ария на Тореадора със солист Ванг Йе, както и известната италианска песен „Funiculì, 
Funiculà“ със солист Ванг Шуайтунг. Квартет „Интро“ зарадва публиката с ефектно из-

пълнение на арфа и оригинални интерпретации на едни от най-популярните произведения 

на Ф. Шопен и А. Вивалди. Студентите от специалност Съвременни танцови техники с 

преподавател проф. д-р Желка Табакова изпълниха изящното танго „Тишината на моето 

сърце“ по хореография на Златка Маврова под прекрасния акомпанимент на китарен ан-

самбъл „Академика“ с ръководител проф. д-р Стела Митева-Динкова. Финалистът от „Гла-

сът на България“ Иван Иванов и Апостолис Фармакос – студенти в АМТИИ, развълнуваха 

публиката с изпълнението на дебютния авторски сингъл на Иван „Fake love“. Академичният 

народен оркестър с диригент Владимир Владимиров и солист Борислав Ясенов поднесоха в 

много интересна и иновативна симбиоза емблематични джазпиеси, аранжирани за наро-

ден оркестър. Студентски съвет към АМТИИ също отправи своя поздрав към публиката 

с много оригинална музикално-танцова продукция. Концертът завърши с възхитително-

то звучене на Академичния народен хор с диригент проф. д-р Костадин Бураджиев, който 

изпълни „Снощи си, мамо, замръкнах“, обработка Костадин Бураджиев, и „Рано ми е, море“, 

обработка Красимир Кюркчийски. Спектакълът беше съпроводен от мултимедия с режи-

сьор доц. Весела Статкова, която прекрасно допълваше артистичното пространство с 

информация за изпълнителите, видеа за факултетите и специалностите в Академията.

Празник за душата и сетивата – такова усещане остави у всички тазгодишното изда-

ние на фестивала Made At the Academy. На финала ректорът на Академията Тони Шекер-

джиева-Новак сподели: „Дъждът сякаш дойде, за да ни каже: Вървете по вода към следва-

щото издание на фестивала!
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АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ е носител на награда „Пловдив“ 2022 в раз-

дел „Съвременни мултижанрови изкуства“ за фестивала „Made At the Academy“ 

2021 и представените в него четири арт събития, обединени във фестивален 

формат. С това фестивалът получи признание като концептуален, синтезно из-

граден мултижанров продукт на възпитаниците и преподавателите в АМТИИ:

- Фотографска изложба „Архитектурното богатство на Академията“ на Римския 

стадион;

- Оперетното представление „Ба-та-клан“ на Жак Офенбах на Римския стадион;

- Годишната изложба на факултет Изобразителни изкуства в Градската 

художествена галерия;

- Представителен концерт „Академията кани Пловдив“ на Античния театър.



Е
дна година след първото издание на амбици-

озния проект Made At the Academy, организи-

ран от проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и 

проф. д-р Галина Лардева, в началото на юни от-

ново се срещаме из препълнените зали на Градска 

художествена галерия Пловдив. Замислено като 

представителен ежегоден форум, събитието пов-

дига завесите на Академията и дава възможност 

на публиката да се докосне до творчеството на 

студентите. Със силна заявка да заеме място 

сред най-значимите събития в Пловдив още в 

премиерната си година фестивалът получи прес-

тижната награда „Пловдив“ в раздел Съвременни 

мултижанрови изкуства. 

Годишната изложба на Факултет Изобрази-

телни изкуства като едно от събитията в про-

грамата събра пловдивчани в залите за временни 

експозиции на Градската художествена галерия на 

ул. „Княз Александър I Батенберг“ №15, като пока-

за дейността на всички специалности в АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“: Графичен дизайн и фото-

графия, Педагогика на обучението по изобразител-

но изкуство, Сценография, Фотография, Дизайн 

на облеклото, Стенна живопис, Живопис, Графика, 

Изложба на Факултет 
Изобразителни изкуства – 
част от фестивала 
Made At the Academy
Ваня Годжелова 
(докторант, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“)
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П
рез последните няколко години се забелязва желанието на все повече млади 

артисти да бъдат част от образователната система в страната. Наравно 

с изключителните педагогически знания и умения, свързани с методиката на 

преподаване на изкуство, които  получават студентите на Академията в специалност 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство, се откроява и творческият 

заряд, претворен в живописни и графични изображения, скулптурни творби и обекти. 

Разнообразието от техники и материали впечатлява зрителя със своята палитра. 

Увеличаващият се в последните години интерес на студенти-

те към специалностите Фотография и Графичен дизайн и фото-

графия дава видими резултати дори и при бегъл поглед на нещата, 

които са представени в изложбата. И тази година студентите 

на ас. Таня Върбева са посветили специално място в работата си 

на техниката цианотипия. Нейното последователно изследване и 

интерпретиране затвърждава добрите резултати, а получените 

произведения не оставят зрителя безразличен. Колекцията от 

творби, създадени от студентите през отминалата академична 

година, показа и разнообразие от  цветна и черно-бяла фотогра-

фия – артистични портрети, модерни натюрморти и др. 

Произведенията от направление Графичен дизайн и фотография, 

които са част от учебните задачи през семестрите, показват 

задълбочен интерес към 

плаката, корици на книги, 

брандинг и т.н. Отноше-

нието, което студентите 

и ръководителите на из-

ложбата са проявили към 

цялостното представяне 

на специалността, заслу-

жава адмирации и създава 

повод да бъде споменава-

но като пример. 

Скулптура и др. По време на официалното откриване проф. д-р Галина Ларде-

ва открои отличилите се студенти, сред които се срещаха познати имена 

от културните среди в града. Това желание за участие в процеса на обуче-

ние в пловдивските ателиета може да бъде разглеждано като признание и 

ясен знак за висока оценка, която обществеността дава на Академията.



Студентите от III и IV курс в специалност Стенна живопис представиха проекти, свър-

зани с подготовка на дипломирането си, реализирани в техниката сграфито. Внимание 

привлякоха красивите декоративни композиции и заглавни букви. Магистрите от специ-

алност Църковна живопис изложиха своите дипломни творби. 

Специалност Сценография показа широк спектър от изразни средства и творчески 

подходи в подготовката на бъдещите сценографи. Представени бяха както традиционни 

средства и изобразителни техники, така и дигитални проекти. Интерес представлява-

ха ескизите за персонажите на „Антигона“ от Софокъл на Зарина Маринова, изпълнени 

в техниката пространствен колаж, комбинацията от векторна графика и птичи пера. 

Изложени в специална витрина под формата на колекция бяха представени рисунки, скици, 

чертежи, учебни задачи по сценична композиция и дигитални модели на студентите от 

І курс, материализирани с 3D-принтер. Доц. Весела Статкова – водещ специалността, 

насочи вниманието към дигиталния проект за сценография на „Чайка“ от Чехов, реали-

зиран от Снежана Станева, и инсталацията “Синьо“ на втория етаж, които отразяват 

тенденциите в съвременната сценография, а именно тенденцията към дигитални рисун-

ки и колажи, стопмоушън-анимации и 3D-модели – съществена част от портфолиото на 

специалността.

Грандиозно ревю на втория етаж в Градска художествена галерия на специалност Дизайн 

на облеклото закри празничната изложба на студентите и техните преподаватели.

Трудно би било като наблюдател на процесите, протичащи в културния и образовател-

ния процес в страната, да скрия възхищението си от работата в екип на проф. д-р Тони 

Шекерджиева-Новак и проф. д-р Галина Лардева. Активното им участие на пловдивска-

та сцена дава отражение върху бурното развитие на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 

през последните години. Разнообразието от утвърдени артисти и педагози, формиращи 

колектива на учебната институция, оказва силно влияние върху възможността Пловдив 

да задържи и възпита своите млади таланти, като им осигури добър старт в тяхното 

развитие. С интерес очаквам да проследя развитието на фестивала през следващата 

година. 

Проектът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и в партньорство с ОИ 

„Старинен Пловдив“.
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Международен фестивал 
на камерната музика, 
Пловдив 2022
Проф. д-р Людмил Петков, Доц. д-р Зорница Петрова

М
узикалните камерни фестивали по света са запазената територия, място-

то, което дава видимост на най-новите тенденции в областта на музикал-

ната култура и на най-доброто, което техните организатори могат да си 

позволят според възможностите и вкуса си. 

Фестивалите са крепост за съхранение на духовното и неоспорим фактор за 

развитие на добрия вкус на публиката. При добрите фестивали ясно се откроява 

водещата концепция, балансът между стилове и епохи е спазен, а завладяващите 

аудиторията акценти са в достатъчна степен. 

18/19

Международният фестивал на камерната музика – Пловдив, преминал 

както и всеки друг фестивал през върхове и спадове, отбеляза в по-

следното си (петдесет и седмо по ред) издание една силно възходяща 

посока. Организатор на фестивала е АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” 

с ректор проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, която е и ръководител на 

цялостния проект за него. Другите членове на фестивалния екип са: 

Георги Малашинов – главен мениджър, проф. д-р Галина Лардева – опера-

тивен координатор, Константин Мечев – финансов мениджър, Виолета 

Дичева – локален координатор, и доц. д-р Александър Гьошев – графичен 

дизайн, все хора с неукротима енергия и огнен дух, приели мисията, 

„отговорността и честта да предоставят на пловдивчани и гости-

те на града една вълнуваща програма с елитни музиканти, доказали 

своето водещо място в европейската и световна музикална култура 

на съвремието” (проф. д-р Т. Шекерджиева-Новак).
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Н
а тази солидна основа от професионалисти артистичният директор 

на фестивала Евгений Шевкенов наложи модерната визия на най-до-

брите европейски практики. Самият той – възпитан с европейските 

етични и духовни ценности, изтъкнат цигулар, педагог и диригент, разделящ 

времето си между Австрия (професор по цигулка в Консерваторията „Ри-

хард Вагнер” във Виена, журиращ и концертиращ в цяла Европа и извън нея) 

и България е дал всичко от себе си, за да защити думите си, че „изкуството 

като цяло и музиката в конкретния случай изпъкват като жизнено важен 

незаменим обществен фактор за съхраняването на върховите постижения 

на човечеството, на базата на продължаване и развитие на културните 

традиции”.

П
о отношение на концертната програма на Фестивала смятам за невъзможно с няколко думи 

да се уважи и покаже цялото творческо напрежение, постижения и труд на артистите. 

При това днешният ден е подчинен на „проклятието на суперлатива”, което изцяло лишава 

от жизненост нюансираната професионална оценка, както и съпътстващото я богатство на 

конотациите, изискващи, предполагащи и възпитаващи в достатъчна степен адекватно ниво при 

духовен обмен.
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20/21

Фестивалът беше открит с вечер на полската музика. Участниците Анна Фабрело (сопран), 

Кшищов Бобжецки (баритон) и Александра Мозгел-Мединска (пиано) донесоха със себе си нова 

вселена – нещо, с което са отрасли (бит, традиции и култура), с което са се изградили и което 

е неразделима част от самите тях. Те разкриха по запомнящ се и отекващ дълго след концер-

та начин богатството на полската душевност, нейния особен нерв, благородство и топлота. 

Изпълнените творби от Фредерик Шопен, Мйечислав Вайнберг и Витолд Лютославски оживяха 

със своята борбена и хуманна същност и кадифено разстлана лирика в заложената свръхлично 

фасилитация. Потопена в цялостна и стройна, припозната като единствена норма за формата 

си стилистика, публиката възприе в чист вид изпълнителски традиции, които за поляците са 

опазвани свещено. Аплаузи, бисове, проникновения, кипящи емоции! И, да вмъкна – моят фаворит 

не само за фестивала, а и за изминалото досега време от годината е сопраното Анна Фабрело. 

Рядко може да се чуе такова естествено музициране в своя съвършен вид. 

В 
китарния рецитал на Габриел Гийен 

Наваро видяхме един поетичен в дълбо-

чина артист, който без маниерност и 

куха поза богато оцвети това, което свири. 

И когато с наближаването на края на концер-

та южната му кръв кипна, напълно заслужи 

нашето „Оле!”.

Флейтовото дуо Лука Мани и Лиза Бини успя 

да излезе от неубедителното си начало и да 

създаде в разкошната атмосфера на къщата 

„Верен Стамболян” в Стария град една фина 

флорентинска мозайка от звуци и цветове. 
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В
тората вечер от фестивалната програма беше посвете-

на на камерното изкуство за кларинет и пиано. В залата 

на АМТИИ младите музиканти от Барселона Пау Родригес 

Руис (кларинет) и Естер Леча (пиано) представиха знакови-

те кларинетни сонати от Камий Сен-Санс (ор.167) и Франсис 

Пуленк (FP 184), както и не така популярните за публиката на 

фестивала Пет багатели от Гералд Финци (ор.23) и прекрасно-

то „белкантово“ произведение на Ернесто Кавалини - Ададжио 

и Тарантела. Финото и елегантно музициране на кларинетиста 

представи най-добрите възможности на този инструмент „да 

извайва“ гъвкави и красиви звукови картини, ансамблово подкре-

пени от стабилното и вдъхновено клавирно музициране.



В
ечерта под надслов „Музикалното бъдеще на Пловдив“ беше посветена на надарените 

подрастващи камерни изпълнители на НУМТИ „Добрин Петков“. Програмата, изцяло насо-

чена към високите постижения на педагози и ученици в сложния ареал на ансамбловото 

музициране, разкри богато стилово и инструментално разнообразие от сложни камерни творби. 

“Музикалното бъдеще на Пловдив“ беше поредното ярко доказателство, че „родното“ ни училище 

все така високо поддържа нивото на музикалното възпитание, все така умело чертае ориенти-

рите на укрепващите таланти към истинските ценности на изпълнителското изкуство.

Ярко преживяване за любителите на класическата китара беше рециталът на родения във Ве-

нецуела виртуоз Габриел Гийен Наваро. В задушевния двор на Къща „Стамболян“ прозвучаха умело 

подбрани шедьоври от класическия китарен репертоар и заедно с тях великолепни музикални 

образци на латиноамериканската култура. Със своя пълнокръвен звук, мощна емоция и прециз-

ност, вплетени в едно, Габриел Наваро предизвика искреното възхищение и аплодисментите на 

многобройната аудитория.

В
ъв връзка с многолетната традиция на Ка-

мерния фестивал за подкрепа и популяризи-

ране на млади талантливи инструментали-

сти, в рамките на Фестивала бяха представени 

още две програми: „Академия Музика“ (партньор-

ска вечер между възпитаници на АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев“ и на Консерватория „Рихард 

Вагнер“ Виена) и „Звездите на утрешния ден“ 

(цигулков рецитал на сестрите Ани и Христина 

Панови под акомпанимента на Александър Колев). 

В първата вечер прозвучаха изпълненията на 

студентите от АМТИИ: Мартин Даскалов – 

пиано (от класа на проф. д-р Людмил Петков), 

Пламена Плачкова – флейта (от класа на проф. 

д-р Борислав Ясенов), Александър Георгиев и 

Михаил Михайлов – класическа китара (от класа 

на проф. д-р Стела Митева-Динкова), Гергана 
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Йотинова – виола, и Миро Колдамов – цигулка (от класа на Евгений Шевкенов). С ярко виртуозни 

произведения се изявиха и гостите от Виена – цигуларите Патрик Цибула, Ву Да-Жонг и Рихард 

Цибула. Що се отнася до бляскавата цигулкова изява на живеещите във Виена сестри Панови, то 

тя беше поредният залог за високото инструментално развитие на тези талантливи български 

деца и тяхното многообещаващо бъдеще на музикалния подиум у нас и зад граница.

Изключителен интерес предизвика песенният рецитал на дългогодишната солистка от 

Щатсопер Виена – Зоряна Кушплер (мецосопран) и Ерина Накасаку (пиано). В изпълнението 

на вокалните миниатюри от Рихард Щраус и цикъла „По Матилде Везендонк“ украинската 

певица демонстрира висока стилова култура и завидно майсторство във воденето на гла-

совата линия. Като особен връх в програмата се оформи представянето на творбите от 

украинския песенен репертоар. Тези лирични национални произведения, създадени със завидно 

композиторско майсторство, Зоряна Кушплер пресъздаде с автентичен емоционален заряд, а 

високото ниво на сценично присъствие предизвика естествения възторг на слушателите и 

многобройните бисови изпълнения.

Силно респектираща беше и програмата на дуото английски рог и пиано – Мая Чанакевич и 

Ана Гацева (Република Северна Македония). Двете инструменталистки  пресъздадоха ярко 

специфичния и рядко изпълняван репертоар за този състав с високо ансамблово чувство и про-

фесионално владеене на разнообразните му стилови и звукови специфики. Впечатляващи бяха 

и соловите изпълнения на пианистката Ана Гацева (най-вече прекрасната Сюита за пиано от 

популярния македонски композитор и музикален педагог Томислав Зографски).

На финала Кремена Оксенкруг (цигулка) и Мартина Табакова (пиано) изпълниха безапелационно 

много тежка програма: сонати от Гийом Лекьо и Цезар Франк. Ясно, завладяващо, със запом-

няща се реторика, изработено до най-малките детайли изпълнение, в което професионалната 

стабилност беше само отправна точка за съпреживяване на бляскавата френска изтънче-

ност и разкритото с огнена виртуозност философско послание на две гениални творби. 

В 
заключение се налага обобщението за един изцяло подчинен на изискания вкус форум. 

Стегнат, добре организиран, балансиран и подпечатан с енергията на въздействието 

си. Един от светлите лъчи, пронизващи сянката на нашия проблемен век. 

Има бъдеще!



В 
рамките на петдесет и седмото издание на Международния фестивал на камер-

ната музика пловдивската общественост и гостите на града имаха възможност 

да се насладят на емоционален и съдържателен песенен рецитал, представен от 

Зоряна Кушплер – мецосопран, и Ерина Накасаку – пиано.

Концертната програма привлече внимание с присъствието на песни от Рихард Щраус 

и Рихард Вагнер в първата част и без подготовка въвлече в стихията на славянската 

душевност във втората част, представяща авторски песни и обработки на украин-

ски композитори. Музиката на двамата титани Вагнер и Щраус несъмнено респек-

Емоционален 
песенен рецитал
Доц. д-р Велислава Карагенова

тира. Двамата споделят общи идеи: по отношение на музикалната 

драма като интегриращо произведение на изкуството, безкрайната 

колебаеща се мелодия, „тежката“ хармония, присъствието на  фило-

софско-умозрителното в изкуството. Техните песни бяха поднесени 

от изпълнителите стилно и професионално, със зрялост и вътрешна 

енергия. След сдържаните интелектуални преживявания от първата 

част на концерта публиката възприе още по-силно, по-интензивно чис-

то човешката емоционалност, която украинската песенност внесе. 

Песните на И. Кушплер, М. Лисенко, А. Кос, Ю. Степанов, С. Людкевич, 

Й. Мейтус прозвучаха вдъхновено, артистично, театрално.

Любопитството ме провокира да потърся информация за творческия 

път на двете изпълнителки.

Зоряна Кушплер е родена в Лвов. Завършва Лвовската музикална ака-

демия във вокалния клас на своя баща проф. Игор Кушплер и продължа-

ва образованието си в Хамбург в класа на известния педагог Юдит 

Бекман. Скоро след това съдбата и талантът є отреждат присъст-

вие на сцените на най-добрите оперни сцени. През 2007 г. З. Кушплер 

става щатен солист на Виенска опера. В репертоара є откриваме 

широк стилов диапазон – от „Сватбата на Фигаро“ до „Евгени Онегин“ 

и „Дама Пика“, от „Набуко“ и „Бал с маски“ до „Рейнско злато“. Редом 

с ролите от „Кармен“ и „Княз Игор“ присъстват роли в оперети като 

„Царицата на чардаша“. В концерта на 11.06., в уютната атмосфера на 

Етнографския музей, Кушплер демонстрира всички фини нюанси на во-

калното и актьорското си майсторство, превъплъти се в широка гама 

от образи и раздаде щедра емоционалност. 

24/25

Д
остоен партьор в интерпретацията беше Ерина Накасаку, получила професио-

нално образование в Япония и продължила развитието си в Консерваторията за 

музикални и драматични изкуства във Виена. Творческата кариера на Накасаку 

є предоставя възможност да работи с Виенски бароков оркестър, да бъде официален 

акомпанятор в конкурса Oscar Straus Gesangswettbewerb и майсторски клас във Виена, 

както и да бъде желан партньор на видни музиканти интерпретатори. В рецитала на-

прави впечатление вникването на Е. Накасаку в украинския песенен репертоар, в една 

различна и далечна от японския характер чувствителност.
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Д
нес, когато сме свидетели на различни модели на общуване, изкуство-

то като че ли се явява най-силното, най-адекватното и благородно, 

най-диалогично средство за комуникация в съвременния болезнено 

динамичен свят. Необходимостта от него изпъква още по-интензивно в кон-

текста на глобалното модерно съществуване и неспокойния пулс на XXI век. 

Надяваме се, че като върви смело напред и обобщава всичко ценно, Камерният 

фестивал във Пловдив ще продължи да създава едно вълнуващо изкуство – 

човешко и реално, дръзко и стойностно, поставено на висококултурно, интели-

гентно ниво.



Организираният
от АМТИИ консорциум 
„Наука и образование“ 
подари вълнуващ празник
на пловдивчани
Проф. д-р Любомир Караджов

26/27

О
бединените от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в консорциум 

четиринадесет институции посветиха своята първа обща ини-

циатива – концерта на 10 май, на празника на светите братя 

Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура. Събитието 

се проведе под патронажа на Пламен Панов, заместник-кмет „Култура, 

археология и туризъм“ на Община Пловдив.

Мащабната изява на Консорциума стартира с откриване на съвмест-

на изложба на преподаватели и студенти от всички специалности 

във факултет Изобразителни изкуства в АМТИИ и „Глаголицата“ с 

произведения на ученици от НХГ „Цанко Лавренов“ Пловдив. Гостите на 

празника бяха посрещнати на стълбите пред Дома на културата с из-

пълнения на състави от Националното училище за фолклорни изкуства 

„Широка лъка“ и Националното училище за фолклорни изкуства „Филип 

Кутев“ Котел. Изложбата откриха проф. д-р Галина Лардева-Минкова, 
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заместник-ректор по научноизследователска и художественотворческа дейност в АМТИИ, и 

Светлозар Чавдаров – директор на НХГ „Цанко Лавренов“. Приветствие към многобройната 

публика, препълнила фоайето на втория етаж на ГДК „Борис Христов“, отправи и проф. д-р 

Тони Шекерджиева-Новак, ректор на АМТИИ и идеолог, инициатор и основоположник на Кон-

сорциума. Освен изложбата гостите аплодираха и изпълненията на възпитаници от НУМТИ 

„Добрин Петков“ Пловдив и сценичния етюд, представен от ученици на Националната гимна-

зия за сценични и екранни изкуства Пловдив.

Точно в 19 часа в зрителната зала на ГДК стартира очакваният концерт с участието на чле-

новете на консорциума. В ролята на водещи се изявиха директорът на Драматичен театър 

Пловдив Кръстьо Кръстев и Лили Бързева от екипа на Опера Пловдив. Публиката се наслади 

на изпълнения на Академичния народен хор при АМТИИ с диригент проф. д-р Костадин Бура-

джиев, хора на Държавна опера Пловдив с диригент Драгомир Йосифов, балетната трупа на 

Опера Пловдив с хореограф Амедео Джунта, академични фолклорни състави и вокален ансам-

бъл „Про белканто“ на АМТИИ и фолклорен ансамбъл „Тракия“ с ръководител проф. д-р Даниела 

Дженева. 



28/29

К
ато автор на идеята за обединение на културните институти в кон-

сорциум „Изкуство и образование“ на сцената се качи проф. д-р Тони 

Шекерджиева-Новак, ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пло-

вдив, която отправи приветствие към участниците и гостите в залата: 

„Да създадеш и вдъхнеш живот на нещо ново е идея, която винаги вълнува! 

Да създадеш обединение за изкуство и образование точно в нашия град – 

Европейска столица на културата, е начинание, което със сигурност е още 

по-вълнуващо! Щастлива съм, че именно АМТИИ е инициатор на идеята за 

създаване на Консорциум „Изкуство и образование“, каза проф. Тони Шекер-

джиева-Новак, която отбеляза в словото си и приноса на висшето училище 

към българското и световното изкуство, дало 

редица бележити имена. На финала ректорът 

цитира американския политик Едуард Еверет, 

който преди 200 години казва: „Образованието 

е по-добра защита на свободата от която 

и да е армия“. „Образованието и културата 

са лекарство за голяма част от днешните 

предизвикателства. Искрено вярвам в това! 

Щастлива съм, че сме заедно в този път и 

процес. Благодаря на всички за подкрепата“, 

завърши словото си ректорът на АМТИИ под 

аплодисментите на залата.

На финала на събитието зам.-кметът на 

Пловдив Пламен Панов акцентира от сцената: 

„Днес ние можем да направим послание към 

цяла България, че тук в Пловдив се роди пър-

вият реален европейски клъстер за култура! 

Искам да кажа и още една новина, че Община 

Пловдив стартира процедура да стане част 

от този консорциум!“

Празникът завърши с общото изпълнение на 

химна на Св. Св. Кирил и Методий, запят по 

традиция от цялата зала. 
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Петър Ралчев – 
ярка звезда в света на 
авторската фолклорна музика
ас. Ангел Маринов

“Проекции на диалога” – форум, състоял се със специ-

алното участие на големия музикант Петър Ралчев, 

се превърна в ярко събитие както за специалистите, 

така и за любителите на акордеонното изкуство. На 

18 март в залата на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 

Пловдив се проведе лекция и майсторски клас на имени-

тия български акордеонист.

Е
дин от най-популярните инструменталисти в Бъл-

гария и по света Петър Ралчев е име с легендарен 

статус, особено в средите на фолклорните музи-

канти. Няколко са обстоятелствата, които предопре-

делят тази известност. Още от времето, когато учи 

в Музикалното училище в Пловдив, той се запознава с 

цигуларя Георги Янев (ръководител на оркестър „Орфей” 

по това време). Тази негова среща наред с бъдещите 

му участия съвместно с популярни музиканти като 

Ибряма, Делчо Митев и други, насочват неговия път на 

виртуозен изпълнител и композитор.

В звезда се превръща още през 80-те години, не без 

помощта на Студио Балкантон, където са издадени 

няколко негови плочи. Излизането на авторска плоча 

през 1988 г. предизвиква еуфория около името му. Петър 

Ралчев утвърждава новия модерен фолклорен стил на 

свирене на акордеон. Композициите му променят тра-
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диционната представа за музикална форма. Типичната повторяемост на 

четири такта се заменя от доста по-сложни комбинации. Като музикант 

с класическо образование Петър Ралчев успява да вгради в своята музика 

виртуозни техники: арпежи, хроматизми, акордови последования. Всички те 

са нетипични при изпълнение на авторска фолклорна музика за акордеон до 

този момент.

Н
яколко са значимите нововъведения в стила на Петър Ралчев. Едно от 

тях е импровизацията, мислена като съставна част на всяка музи-

кална форма. Благодарение, както казва самият той в подкаста към 

проекта, на контактите с много и различни музиканти постепенно се обо-

собява неговото лично усещане за импровизация. Промяната е свързана с из-

ползване на хроматични ходове и модулации в различни тоналности. Променя 

се и типичното „солиране“ на четири такта със запазването на 8- или 16-тактовата схема 

(това е принцип при изпълнение на български хора). Петър Салчев прави важно нововъведение в 

своя личен стил и с промяната на традиционните “украшения”: добавя „украсителен“ тон както 

във възходящо движение, така и в низходящо, комбинира мелизми и ги усложнява.изпълнение на 

голяма секунда (запазена марка за неговия стил).

С всичко това големият музикант запозна многобройната публика както на своята     лекция, 

така и в майсторския си клас. С пределна скромност и истинска грижа към младите акорде-

онисти Петър Салчев ги въведе в спецификите на своя изпълнителски стил, роден от силния 

заряд на майсторската фолклорна импровизация. 

Емоционалната лекция беше разказ за опита и волята на инструментали-

ста, за стиловата подготовка на композитора, свързан с фолклорната ав-

торска музика. Тя беше и споделяне за трудностите, които изпитва човек, 

избрал професията на музиканта, за истинското усъвършенстване като 

безкраен процес. 

З
а своите композиции акордеонистът казва: “Единственото, което 

целя, е да докосна душата на слушателя, така че да иска отново и от-

ново да чуе произведението. Искам  хората да  приемат моята музика 

като една “енергия от звуци”. На въпроса кое за него е по-важно – темата 

или импровизацията, той отговаря, че мелодията е над всичко и тя стои в 

ядрото на неговите композиции. За богатството на родния фолклор Петър 

Ралчев говори с истинско благоговение (за размерите, мелизмите, импрови-

зационните форми).



В 
лекцията беше обърнато специално внимание на подрастващите 

акордеонисти – ученици и студенти. Изтъкната беше необхо-

димостта да се свири с различни музиканти и формации. Беше 

обърнато внимание на адаптивността на фолклорния изпълнител – 

различните сцени, поводи, репертоар, различната слушателска ауди-

тория.

С искреното пожелание народната ни музика да се чува и изпълня-

ва по-често завърши вълнуващата среща с големия артист Петър 

Ралчев. Накрая той сподели съкровената си идея да напише авторска 

композиция за симфоничен оркестър и акордеон – една напълно осъ-

ществима идея, която извира от недрата на огромен талант.
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В  
заключение ще напомня един от съветите на маестро Ралчев, отправен към 

младите поколения акордеонисти: “Всички, които свирят на този инструмент, 

да го правят с уважение. Всеки има собствен път в професионален план, но за 

да се случи това, което му е отредено, трябва да положи усилия и труд”.

Форумът “Проекции на диалога” за втори път превърна АМТИИ „Проф. Асен Диаман-

диев“ във важен посредник на културния живот в нашия град. Обмяната на творчески 

идеи обогатява и развива представите ни за изкуството, а живата среща с творец 

като Петър Ралчев предизвика еуфория и истинско удоволствие сред младите акорде-

онисти. Това е безспорен залог, че проектът е успешен, навременен и устойчив, че са 

налице възможностите за неговото продължение и развитие във времето.



АМТИИ 
„Проф. Асен Диамандиев“ 
е партньор в проекта 
„Опера и образование 
в ранна детска възраст“
Ас. д-р Алия Хансе и ас. д-р Борис Мирчев

А
кадемия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. 

Асен Диамандиев“ е партньор в международния проект „Опера и 

образование в ранна детска възраст“ по инициатива на универси-

тета в Овидео, Испания. Проектът се осъществява по програма Ера-

зъм+ с университети и оперни театри от Испания, Италия и България: 

Опера Овиедо (Fundación ópera de Oviedo), Образователна оперна ор-

ганизация AsLiCo – град Комо (Associazione Lirica e Concertistica Italiana), 

Миланския университет Бикока (Universita’ Degli Studi di Milano-Bicocca) 

и Държавна опера Пловдив. Идеята на общия проект е разработване-

то и респективно обмяната на подходи и методики на работа с деца в 

ранна възраст (между 3 и 6 г.) през призмата на музикалното изкуство (в 

частност операта) и проследяването в дългосрочен план на ефекта върху 

емоционалното и физическото развитие на подрастващите в трите дър-

жави, на базата на което да се отчете промяната при децата по отно-

шение на знанията им за музиката, приобщаването им към класическата 

музика, привличането на родителите в този процес, напредък в емоцио-

налното развитие, изграждане и подобряване на речевите умения.
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Проектът си поставя за цел да създаде качествено образователно съдържание 

под форма на видео уроци за деца от ранна възраст, използвайки музиката като 

средство за растеж и знания. Идеята на проекта за изграждане на европейско 

съзнание чрез музикалното изкуство допринася за насърчаването на достъпа до 

култура във време на криза и ограничени възможности за удовлетворяване на кул-

турните и музикални нужди на деца и възрастни в отдалечени и по-малки населени 

места. Главна цел е ранното запознаване с класическата музика – още в детската 

градина. Организациите към проекта работят в тясно сътрудничество и обменят 

идеи за успешното осъществяване на поставените задачи. 

От страна на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ проектът се реализира под ръко-

водството на Ректора – проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, и с координатор Елка 

Недева. В подготовката на децата от ДГ „Изгрев“ гр. Пещера за срещата им с 

оперното изкуство всеотдайно работи екип с ръководител доц. д-р Цветанка 

Коловска и членове: гл. ас. д-р Лилия Бабакова, ас. д-р Борис Мирчев и ас. д-р Алия 

Хансе. 
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О
бсъдиха се идеи при избора на заглавие и как точно да се адап-

тира оригиналното произведение за невръстна публика. Чрез 

онлайн срещи на екипите от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, 

Държавна Опера Пловдив и колегите от Овидео и Комо се създаде и ре-

ализира образователният спектакъл „Приказната Пепеляшка“ в рамки-

те на първата година от проекта. Автор на адаптацията по операта 

„Пепеляшка“ от Росини е италианският оперен режисьор Симоне Гуера. 

За спектакъла бяха изработени специално кукли за персонажите на 

Дандини, Дон Манифико и сестрите – Клоринда и Тисбе. Заложени бяха 

още интерактивни елементи, игрови детайли, така че публиката да 

може да се включва на моменти в спектакъла.

В 
процеса на подготовка на дейностите с децата се изготви образователна методика на 

базата на оперната адаптация „Приказната Пепеляшка“. Активна роля в осъществяване-

то на заложените дейности изигра учителят по музика в ДГ „Изгрев“ – д-р Мария Сто-

именова, която наред с децата насърчи и техните родители да се включат активно в този 

многостранен културно-образователен процес. С цел активиране на интереса на децата се 

изготви макетен замък на принц Рамиро. Децата се ангажираха с изработване на реквизитни 

предмети към спектакъла в домашни условия с помощта на родителите си. При посещенията 

в детската градина по достъпен и ин-

тригуващ начин пред децата бяха пред-

ставени кратки сцени от операта.

Премиерата на образователния спек-

такъл „Приказната Пепеляшка“ се осъ-

ществи на 23.02.2022 г. от артистите 

на Опера Пловдив в залата на Държавен 

куклен театър Пловдив. Децата от ДГ 

„Изгрев“ гр. Пещера посетиха спекта-

къла на живо със своите родители и 

учители. 

Едва ли можем да скрием вдъхновението, 

радостта и удовлетворението си от 

общуването с тези прекрасни деца, с 

които намерихме общ език, съпрежи-

вяхме вълнението и емоциите в приказ-

ния свят на изкуството през техните 

очи.
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„Акордеон и фолклор“
за трети път на сцената на
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 
Пловдив
Ас. Ангел Маринов
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М
алко повече от месец след знаменателната изява на Петър Ралчев на 

сцената на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиeв“ Пловдив Академията ни 

отново стана домакин на забележително акордеонно събитие. Това бе 

концертът „Акордеон и фолклор“ – третото издание от цикъла, стартирал през 

2017 г. по идея и под ръководството на доц. д-р Владимир Владимиров и забавил 

се във времето заради настъпилата пандемия. За пореден път самият той ди-

рижира изпълненията на десетте солисти и на Академичния народен оркестър 

в тазгодишния концерт, състоял се на 20 април.

В този музикален формат изцяло се реализира основната идея на проекта – 

заедно да излязат на сцената както утвърдени акордеонисти, така и студен-

тите, изучаващи инструмента в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, които чрез 

изявата да придобият сценичен практически опит, да се почувстват част от 

семейството на виртуозите акордеонисти, да усетят адреналина от при-

знанието на публиката, да получат мотивация и творчески стимул за усъвър-

шенстване. 

Академичният народен оркестър с подкрепата на главния художествен ръково-

дител акад. Милчо Василев и диригента доц. д-р Владимир Владимиров отново 

откликна на предизвикателството да е част от музикално събитие, което 

популяризира възможностите на инструмента акордеон, като в същото време 

подчертава творческата дейност на катедра Музикален фолклор. Вече петде-

сет години тази катедра успешно подготвя млади таланти, представящи по 

български и световни сцени богатите ни фолклорни традиции, а в последните 

години наред с народните ни инструменти и пеене тук се изучава и акордеон.



Както отбеляза и самият Владимиров в началото на концерта, „[с]поред стандартите 

на ЮНЕСКО, ако дадена културна практика съществува повече от петдесет години 

в дадена общност, то тя би могла да се приеме като традиционна“. Навлизането и 

употребата на акордеона определено може да се съотнесе към подобни нови практики 

във фолклора ни. Примери и доказателствата в подкрепа на тази теза могат да се 

намерят още в първата половина на миналия век. Такива са множеството записи на 

народна музика на  акордеонисти като Борис Карлов, Трайчо Синапов, Ибро Лолов от 

златния фонд на Българското национално радио и телевизия.

Няколко от изпълненията, включени в програмата на концерта, бяха представени за 

първи път пред публика като пиесата на Ангел Димитров „Джулай“ – балада в 7/8, 

наситена с много романтика и носталгични нотки, с доста специфичен аранжимент, 

специално пригоден за този оркестров състав. Солистът Калоян Куманов – един от 

най-изявените ни концертиращи акордеонисти в България и Европа, изпълни произведе-

нието с виртуозност, като добави специфичния за него артистичен нюанс. 

Н
а този концерт за първи път в България прозвуча и компози-

цията на Йордан Данев „Мечтание“. Изненадата бе поднесена 

от студента на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Георги Ста-

нимиров, който я изпълни майсторски на баян, макар оригиналът да 

е създаден за акордеон. Малцина са изпълнителите, които могат да 

свирят български фолклорни интонации на този вид акордеон с копче-

та, познат в България като баян. В АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 

се преподава както акордеон, така и баян, а в последните години и 

бандонеон.

Истинската кулминация на концерта бе изпълнението на оркестъра 

със световноизвестната българска акордеонистка Вероника Тодоро-

ва. Тя е една от малкото жени акордеонистки, които изпълняват бъл-

гарска фолклорна музика. Тя изпълни като солист „Крали Марко“ – една 

от новаторските пиеси на Ангел Димитров – композитора с най-мно-

го произведения в програмата на концерта. Акордеонистката изпълни 

музикалната творба с изключителна прецизност и лекота, като є 

предаде изтънченост и женска деликатност и накара акордеона да се 
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слее със звука на традиционните български инструменти. На финала на кон-

церта Вероника Тодорова имаше още едно изпълнение, което ще се запомни 

от пловдивската публика – нещо съвсем различно от жанровете, застъпени 

на концерта, а именно „Либер танго“ от Астор Пиацола. Задачата на дири-

гента не бе никак лесна, защото освен че това е най-известното танго на 

Пиацола, то трябваше да се приспособи към техниката на звукоизвличане на 

народния оркестър, за да се преплетат по специфичен начин аржентинското 

и българското в аранжимента на Марек Дяков. Възторжените аплодисменти 

на публиката бяха най-прецизната оценка за резултата, постигнат от целия 

екип.

Забележително бе изпълнението на Ангел Чакъров, диригент на ансамбъл „За-

горе“ и възпитаник на АМТИИ Пловдив, и неговите виртуозни влашки мелодии. 

Друго известно име от акордеонните среди бе Недко Богданов, който изсви-

ри авторското „Данчово хоро“ с аранжимент на Пейо Пеев. Богданов показа 

специфичен стил на изпълнение, в който преплита български орнаменти със 

сръбски и  румънски, което го прави разпознаваем и интересен.

За финални думи ще споделя, че бе спазена традицията, очаквана от всички 

в залата, присъствали на предходните два концерта от цикъла „Акордеон и 

фолклор“. Диригентът доц. д-р Владимир Владимиров отново взе в ръце елек-

троакустична китара и в ролята на изпълнител заедно с колегите си Явор 

Куманов (акордеон), Костадин Костов (тъпан) и Али Келов (бас китара) от-

ведоха публиката сред колорита на авторската пиеса „Куманово хоро“, съз-

дадена от самия акордеонист. Изпълнението повдигна допълнително градуса 

на емоциите в препълнената зала, а музикантите бяха бурно аплодирани за 

импровизациите, които майсторски сътвориха.

О
т името на българската акордеонна общност искам да благодаря за 

това вдъхновяващо музикално събитие, което подготви и дирижира 

маестро Владимиров. Сигурен съм, че тази традиция ще продължи и 

занапред, защото акордеонът, доказал се през годините и приет от народа 

ни като традиционен инструмент, заслужава да общува на сцената заедно с 

останалите български фолклорни инструменти.



„На раздумка и песен“ – 
възможната автентика 
на фолклора днес
Цонка Димитрова – 
диригент на хора на Фолклорен ансамбъл „Тракия“

Н
а 26 май 2022 г. в концертната зала на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив 

се състоя интересно културно-образователно събитие с необичайна форма и 

послание за нашето съвремие. То бе необичайно с оглед на преодоляната голяма 

дистанция спрямо времето, в което обредите, обичаите и народните празници са били 

неизменна част от бита, културата и нравите на българския народ. В наши дни възста-

новките и възпроизвеждането на тези обичаи често се свързва с представата за неав-

тентичност. Въпреки това в своята възстановка „На раздумка и песен“ студентите на 

доц. д-р Данка Цветкова успяха да постигнат автентичната неподправена атмосфера, 

която преди повече от век е определяла всекидневието на българския народ. 

Разбира се, ориентирайки се към същността на фолклорния и социалния феномен на 

седянката, студентите на доц. Цветкова пресъздават явлението с помощта на худо-

жествена условност, доколкото то е „извадено“ от естествената си среда и време. 

За тази художествена цел те са подпомогнати от безупречната си вокално-техниче-

ска подготовка. Участниците се справиха отлично с диалектите, които бяха акцент 

във възстановката, независимо от тяхната отдалеченост от днешния език, от мен-

талността и комуникативността на съвременните млади хора. Това са изключително 

добре подготвени бъдещи професионални певици, при това разполагащи и със знания 

по история, музикален фолклор, с много добре овладени маниери на пеене от различни 

фолклорни области.

„На раздумка и песен“ със студентите на доц. д-р Данка Цветкова бе една чудесна 

фолклорна разходка, целяща опознаването на словесния ни фолклор и усвояването на 

автентичното народно пеене. Това бе своеобразна творческа провокация от стра-

на на преподавателя за създаване на интерес към диалектите в страната ни, които 

имат важна роля в нашия песенен фолклор. Това дава възможност на студентите да 

познават музикалното ни народно наследство в непосредствен досег, като въз основа 

на това да изградят различно сценично поведение. Подобен опит представлява добър 

подход за изучаване на фолклора ни в дълбочина, което възпитава и изгражда бъдещи 

изпълнители и преподаватели.
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„Френски модернизъм и възприемането                 
на френската музика във Виена и 
Берлин в началото на ХХ век“. 

П
рипомням, че най-старият музикален фестивал в България е именно „Варненско 

лято“, основан в 1926 г. От три години негов артистичен директор е извест-

ният виртуоз цигулар, пловдивчанинът и почетен професор на Нов български 

университет Марио Хосен. Организатори на фестивала през 2022 г. са Община Варна 

и Министерството на културата на Република България.

Бях поканен от проф. д-р Хосен да присъствам на тридневния симпозиум по музико-

логия в рамките на фестивала. Място на провеждането на симпозиума, както и на 

съпровождащите го музикални изпълнения и тематични концерти, бе Варненската 

градска художествена галерия „Борис Георгиев“.

В Симпозиума можеха да бъдат чути лекциите на световни специалисти музиколози 

от Виена, Лайпциг, Париж, София. Водещ модератор и докладчик бе проф. Хартмут 

Кронес от Университета за музика и изпълнителски изкуства Виена. От българска 

страна с доклад, както също и в ролята на модератор и преводач, участваше извест-

ната радиожурналистка Лили Големинова – внучка на Марин Големинов. Тя представи 

доклад, свързан с френските възпитаници: големите български композитори Любомир 

Пипков и Марин Големинов.

В пълноценните и интензивни коментари и разговори – както официални, така и 

неформални, си припомних за значими процеси и взаимовръзки, научих множество нови 

детайли, разкриващи съответните гледни точки от докладите в симпозиума на тези 

най-големи световни специалисти. Тези гледни точки очертават една значима култур-

на традиция, която за нас е била и си остава малко или повече външна, привнесена. 

Трети международен симпозиум по музикология 
(4-6 юли 2022) в Международния музикален 
фестивал „Варненско лято“
Проф. д-р Явор Конов
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К
ато франкофон, интересуващ се от взаимосвързаните обща история, икономи-

ка, култури, изкуства и особено от развиващите се в техния контекст исто-

рия и теория на музиката, си позволих да поговоря пред колегите в обсъждания-

та след първия симпозиумен полуден за сходствата между епохата на Belle Époque 

от края на XIX и началото на XX век и нашата съвременност.

Във връзка с националните специфики на явленията подчертах условността 

на техните принадлежности в условията на неизбежната, сложна и многоп-

ластова взаимосвързаност на идентичностите (езикови, културни, общест-

вени, национални, наднационални, личностни).

С
лед като поясних на чуждестранните колеги и на публиката на сим-

позиума, че съм се занимавал и с преводи на френски текстови опуси 

– ръкописи и отпечатани издания – за музиката от десетилетията 

около границата на XVII и XVIII век, припомних за тогавашните спорове за 

италианското и френското начало. Днес тези отчасти твърде ожесточе-

ни спорове изглеждат излишни, защото не началата, а взаимовлиянията и 

преплитанията обо-

гатяват изкуството. 

Подобни процеси се раз-

гръщат между френски-

те и немските влияния 

(като имаме предвид 

и присъствието на ав-

стрийското в общност-

та на немскоезичното) 

в епохата, на която е 

посветен симпозиумът.

П
рисъствах с 

голям интерес и 

удоволствие на 

всичките симпозиумни 

срещи и концерти до 

края на симпозиума. 
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академична
библиотека

П
рекрасно бе и това, че всички доклади бяха предоставени на публика-

та като разпечатки в превод на български език, а някои от тях и в 

оригинал. Поздравления за организаторите!

Общият ефект върху мен от този симпозиум с концерти, продължаващ 

своето въздействие и след края на събитието, е, че отново се запалих 

по тази епоха и музика – и ето вече толкова дни слушам и си припомням, 

преживявам и оценявам отново вече слушани и преживявани творби наред 

с прослушването на непознати за мен до този момент произведения. Вече 

в домашно-работна среда препрочетох и докладите, като вниквах в нови 

подробности, ситуации, същности, и направих паралели с нашето собстве-

но време и наблюдаваните от мен практики – съотнасяния, които сякаш в 

повечето случаи не са в полза на нашето време.

В 
съпреживяването именно на такива събития човек отново и отново 

разбира колко къс е животът и как е невъзможно да види, чуе и проче-

те всичко ценно, хубаво, интересно…

Три акцента в концертната програма на симпозиума според

професор д-р Людмил Петков

• Арнолд Шьонберг: „Нощ на просветление“ (фуга), аранжимент Райнер Би-

шов, в изпълнение на Марио Хосен (цигулка), Мария Долорес Гайтан (пиано) 

и Фредерик Одибер (виолончело) – заради тяхната мистична реторика и 

пренесената от времето на бел епок изострена, болезнена чувствител-

ност;

• Цезар Франк: „Клавирен квинтет“, в изпълнение на Марио Хосен (цигул-

ка), Жаклин Прейс (цигулка), Марта Потулска (виола), Сандро Лафранкини 

(виолончело) и Надежда Цанова (пиано) – заради страстта, чрез която се 

достига до откриването на заложени символни послания, трансформирани 

от всеки тон на творбата;

• Пол Дюка: „Вариации, интерлюдия и финал по тема от Рамо“ – заради раз-

търсващото изпълнение на Виктория Василенко (пиано).



Празник на 
клавирното изкуство
Доц. д-р Зорница Петрова

Н
а 26 ноември 2021 г. в залата на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ се състоя 

забележителен клавирен рецитал. Пианистът Иван Дончев гостува за първи път 

в нашия град и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки пред-

стави силно респектираща клавирна програма. Макар че измина време от този знаков 

концерт, а може би и точно затова, искам да споделя някои мисли на глас. Мисли-отзвук 

от щастливата среща с клавирното изкуство на български артист, навлязъл в зре-

лостта на своето творческо себераздаване. Макар и с ярка международна активност, 

интерпретаторското майсторство на Иван Дончев е почти непознато за пловдивска-

та публика. Ето защо ще започна с няколко щрихи от неговата творческа биография.

Иван Дончев е роден в Бургас, където завършва Музикалното училище в класа по пиано на 

Юлия Ненова. Продължава образованието си в Италия – първоначално в консерватория 

Вибо Валентия, а по-късно и магистратура с Камерна музика в Консерватория „Санта 

Чечилия“ в Рим. Там учи и джаз-импровизация. От 2007 до 2013 г. специализира при леген-

дарния пианист Алдо Чиколини.

Иван Дончев  е лауреат на редица наши и международни кон-

курси. Концертира в цяла Европа, САЩ, Мексико, Япония, Южна 

Корея и Русия. Особено престижни в неговата концертна про-

грама са участията на фестивалите „Зайлер“ в Китцинген и на 

Радио Франс в Монпелие, на концертите в Московската Консер-

ватория „П. И. Чайковски“ и Миланската консерватория „Джузепе 

Верди“. Пианистът се представя на фестивалите в Сполето, в 

Мъркин Хол (Ню-Йорк), в Софийски музикални седмици, Аполония 

(Созопол), Международния клавирен фестивал в Краков. През 

2011 г. в клавирно дуо с Алдо Чиколини участва на Фестивала 

във Фенетранж.

Иван Дончев е солист на редица оркестри: Нюйоркски фестива-

лен оркестър, Кронщатска филхармония, Флорентински камерен 

оркестър, Солистите на Загреб, симфоничните оркестри на 

Сеул, Ниш, Брянск, Орадея, Бари, Гросето и др.

Изключително впечатлява обширният репертоар на пианиста. 

Достатъчно е да се споменат двата значими интеграла: кла-

вирното творчество на П. И. Чайковски и  клавирните сонати 

на Лудвиг ван Бетовен. Негови изпълнения са излъчвани по Radio 

France, БНТ, RAI- 3, Canale 5, Радио Класика.

Иван Дончев води майсторски класове в Япония, Южна Корея, 

САЩ, Русия, Англия и Франция. Член е на жури на международни 

клавирни конкурси: MAGIC, „Виктор Мерджанов“, „Алдо Чиколини“, 

„Андрея Балди“, „Primo Accademio“ и др. Артистичен директор е 

на фестивала „Бургаски музикални вечери“ в родния си град.
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П
рограмата, която пианистът поднесе, беше изключително в сферата на знаковата 

клавирна литература (няколко дни по-рано Иван Дончев я изпълнява в Московската 

консерватория). В първата част прозвучаха творби от Фредерик Шопен: Скерцо 

ор. 39, № 3, Ноктюрно ор. 27, № 2 и Соната № 2 . Втората част беше юбилейно посве-

тена на Сергей Прокофиев с изпълнението на неговата Осма соната. С ярка инстру-

ментална стабилност пианистът пресъздаде разноликия Шопенов свят, витаещ между 

драматизъм и съзерцание, между стоическа воля и хуманистично умиротворение. Сона-

тата прозвуча естествено благородна, изпълнена с мощна енергия и гъвкава звукова 

съдържателност. Иван Дончев я представи тънко нюансирана, използвайки най-фините 

художествени „настройки“ на съприкосновение с клавишите. Пластичната и просветлена 

фразировка остана до последния акорд, лишена от каквато и да е патетична многослов-

ност. Такава беше Шопеновата интерпретация на талантливия пианист.

Признавам, че именно изпълнението на Прокофиевата Осма клавирна соната остана 

за мен преживения „звезден миг“ на вълнуващо съприкосновение с един хармоничен 

интерпретационен комплекс. Действително в натюрела на Иван Дончев причудливи-

ят свят на Прокофиев намира удивителна съвместимост. Пианистът владее полифо-

ничната клавирна тъкан, разказва чувствително и спокойно. Разказва с ярък виртуо-

зитет, който „не крещи за себе си“, а носи особен баланс и увереност, непоколебима 

енергийна центровка. 

Без съмнение рециталът на Иван Дончев се превърна в празник на клавирното изку-

ство в залата на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Нещо повече – в празник на ис-

тински талантливото интерпретаторско можене, пред което духовната пандемия 

се смалява и замълчава. Очакваме го отново!
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Отношението между интерактивните 
методи и художествено-творческите
способности на учениците според 
книгата на Мария Стоименова 
Доц. д-р Цветанка Коловска

П
лод на задълбочен изследователски интерес в продължение на няколко години, книга-

та на Мария Стоименова се появява много навременно в музикално-образователното 

пространство. Проблематиката е дискусионна от гледна точка на водещи тенден-

ции в съвременното музикално образование, които авторът свързва с ефективност, ка-

чество, методи на работа в училище, форми на оценяване. На теоретично и приложно ниво 

Мария Стоименова има богат опит като действащ музикален педагог, ръководител на 

училищна художествено-творческа музикална формация, носител на множество отличия и 

награди, сред които Първа награда от конкурса „Млад учител по музика“, АМТИИ (2017), в 

категорията Млад специалист до пет години професионален опит, награди от участия в 

певчески конкурси, както и в конкурси за създаване на авторски училищни песни. Затова 

появата на книгата не е изненада, а естествен процес на генериране на идеи.

В продължение на няколко години Мария Стоименова осъществява 

педагогически експеримент с ясно формулирани цели и задачи, пряко 

свързани с реален учебен процес по музика. Изборът на изследовател-

ския проблем е обусловен от конкретни професионални интереси, които 

обхващат класната и извънкласната дейност по музика, насочени към 

развитие на художествено-творческите способности на учениците в 

пети-шести клас.

В 
структурно и съдържателно отношение текстът на книгата „Интерактивни методи 

и художествено-творчески способности“ е много добре издържан, като включва увод, 

три глави, заключение и изводи, списък с използвана литература – 168 автори (българ-

ски и чужди), приложения. Прецизно е подбран инструментариумът на изследването – пе-

дагогически експеримент в три етапа, наблюдение, анкетно проучване с ученици, учители 

и родители. В процеса на проучване авторът осъществява система от уроци по музика, 

обединени около основната концепция за ефективност от приложението на интерактивни 

методи за развитие на художествено-творческите способности в съчетание с традицион-

но утвърдени и работещи методи в музикалнопедагогическата практика.

В увода на книгата Мария Стоименова обосновава избора на тема. Днес, когато музикално-

то образование е изправено пред поредната реформа, обучението по музика в общообразо-

вателното училище е съпроводено с немалък брой учебници и помагала. Всичко това обаче 

не е в състояние да „задвижи” механизма на обновяване, ако не е намерен работещият модел 

в дейността на музикалния педагог.

Сред водещите постижения на Стоименова е задълбоченият анализ на две основни проблем-

ни равнища – едното, интерактивни методи на обучение по музика и, второто, художест-

вено-творчески способности на деца в пети-шести клас, доказвайки връзката между тях. 

Впечатление прави доброто познаване и стремежът да се обвърже традицията в българска-

та музикална педагогика с новото и в някои отношения все още нереализирано съвременно 

обучение по музика. Авторът споделя свои виждания за положителните моменти и затрудне-

нията по пътя на реализацията на един модерен музикалнообразователен процес.
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В 
първа глава обект на анализ е проблемът за интерактивните методи. Във фокуса на 

интереса са различни авторови гледища по отношение на понятийния апарат на кни-

гата – иновация в образованието, методът като път към обучението, разгледани са 

основни видове интерактивни методи и конкретното им приложение в обучението по музика 

в прогимназиален етап на обучение. Специално внимание заслужава авторовото виждане 

за приложимостта на интерактивните методи при работа с деца със специални образова-

телни потребности. Предложените механизми имат стойността на нововъведение и пряко 

отразяват иновативния характер в работата на Стоименова.

Втора глава е посветена на проблема за художествено-творческите способности. В резул-

тат на теоретичния обзор важни са изводите, до които водят съжденията на Стоименова: 

„[...] важна предпоставка за развитие на художествено-творческите способности на учени-

ците е интересът към занимания с изкуство. За да се занимава едно дете на възраст 11-12 

години с изкуство, то трябва да бъде провокирано от нещо“ (стр. 98).

В трета глава авторът споделя двугодишен педагогически експеримент, чийто резултати 

са статистически обработени и представени в диаграми и таблици. Трета глава има из-

цяло приложен характер с обосновано приложени модели на интерактивни методи в учебния 

процес по музика.

В заключение бих отбелязала, че в книгата „Интерактивни методи и художествено-творче-

ски способности“ авторът Мария Стоименова демонстрира богата методическа култура и 

професионални умения в областта на музикалнопедагогическата практика, интелигентност 

и умение аналитично да борави с изследваната литература.

„Интерактивни методи и художествено-творчески способности“ е книга за актуалните 

креативни решения. Авторът Мария Стоименова доказва именно това – интерактивните 

методи в обучението по музика са възможност за изграждане на съвременна образователна 

среда – подкрепяща всички деца за развитие на техните художествено-творчески способ-

ности, стимулираща за творчески изяви в житейския им път, независимо от сферата на 

бъдещата им реализация.
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Мария Стоименова е доктор по методика на музикалното 
възпитание, музикален педагог в училище и детска градина, 
художествен ръководител на ВГ „Звездици“ – гр. Брацигово, 
участвала е в международни и национални конференции, 
Пролетни научни четения в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. 
Авторката има интереси в областта на музикалната 
педагогика, обучението на деца със специални образователни 
потребности, художествено-творческото развитие на 
децата чрез музика. 

„Днес, когато музикалното образование е изправено пред 
поредната реформа, обучението по музика в общообразова-
телното училище е съпроводено с немалък брой учебници и 
помагала. Всичко това обаче не е в състояние да „задвижи” 
механизма на обновяване, ако не е намерен работещият 
модел в дейността на музикалния педагог. „Интерактивни 
методи и художествено-творчески способности“ е книга за 
актуалните креативни решения. Авторът Мария Стоимено-
ва доказва именно това – интерактивните методи в обуче-
нието по музика са възможност за изграждане на съвременна 
образователна среда – подкрепяща всички децата за разви-
тие на техните художествено-творчески способности, 
стимулираща за творчески изяви в житейския им път, 
независимо от сферата, на бъдещата им реализация.“
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