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Предговор от редактора 

Уважаеми читатели, 
С тази книга продължаваме започнатото през 2015 г. Тогава, по 

повод десетото юбилейно издание на Нощта на учените, която се 
провежда едновременно в над 300 европейски университетски сре-
дища, поднесохме на академичната общност и на пловдивчани мал-
кия сборник с интервюта „Хора на науката. Университетът като 
убежище на мисълта“. В основата на изданието стоеше вярването, 
че пресищането на публичната среда с нелепи примери на известни, 
богати и влиятелни хора създава острата нужда от обграждане с 
истински личности – отдадени, възпитани, интересни, талантливи и 
вдъхновени. Затова ние тогава избрахме представители на универси-
тетите в града – Пловдивския университет, Аграрния университет, 
Медицинския университет и Университета по хранителни техноло-
гии, давайки си сметка, че оставяме една голяма празнина в профила 
на хората на науката. Защото сред тях има и хора на изкуството.

Днес поднасяме изданието „Хора на изкуството. Многоликите 
превъплъщения на таланта“ като книга-близнак, с която се опитах-
ме да разберем как изглеждат хората на изкуството, които са певци, 
композитори, диригенти, художници, танцьори, реставратори…, но 
едновременно с това са преподаватели и изследователи, чийто жи-
вот минава в триъгълника на знанието и обединява наука, изкуство 
и образование. Актът на преподаване на изкуства е особен, някак 
сакрален, проникнат не само от цивилизационни послания и приоб-
щаване към търсенето на истината, но и с подкрепа на дарбата, 
с поощряване на човешкия потенциал и „отглеждане“ на таланта. 
Визитките ни представят хората на изкуството с това, на което 
те са посветени днес:  хореография, хорово и солово пеене, иконопис и 
реставрацията, изобразително изкуство, опера, клавирна музика, на-
родното пеене, симфоничен оркестър, даже роденото през новия век 
визуално изкуство – „дизайн на мултимедия и виртуална реалност“. 
Всички те са преподаватели в Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство. Интервютата са от типа анкети. Препо-
давателите отговарят на едни и същи въпроси, които ги представят 
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като личности – познати и непознати за колегите и студентите, 
обичани не само от своите ученици, но и от своята публика. Дали 
днес е време за изкуство; добър избор ли е човек да се посвети на на-
уката, изкуството и образованието; променят ли научните техноло-
гии изкуството и измества ли софтуерът таланта; трябва ли да се 
прави компромис с изкуството и то да се доближава до шоуто, за да 
привлича младите хора; имаме ли потенциал да превърнем Пловдив в 
един от бъдещите «интелигентни» градове – тези въпроси бяха зада-
дени на героите на книгата в отделни срещи с журналистката Ваня 
Драганова.

 В това издание разглеждаме очертанията на Академията като 
място за среща на свободата с таланта, като територия на сво-
бодния човешки дух, като лоно на бунта и съзиданието. А хората на 
изкуството като пазители на културното наследство – българско, 
европейско и световно. В град като Пловдив хората на изкуството 
са много и това издание е само едно вглеждане в петнадесет от тях 
и малка част от така нужния ни и сякаш несъстоял се истински, 
дълбок и проникновен разговор с тях. Творците, представени тук, са 
разнородни, талантливи, будни и нюансирани личности, чиято ком-
пания е подаръкът за нашите читатели в Нощта на учените 2018. 

 „Хора на изкуството. Многоликите превъплъщения на таланта“ 
е книга, от която ще научите, че и изкуствата каляват характери 
за шампиони; че да си човек на изкуството, значи да си отвоювал с 
кръв и лишения доказателствата, че си творец; че важното е да вла-
дееш художествената мярка; че традициите и технологиите могат 
да вървят ръка за ръка; че творчеството е в същността на човеш-
кото естество; че дарбата е отговорност, за която всеки  отгова-
ря пред Дарителя… Ще бъдете въвлечени в спорните теми за „ви-
сокото“ и „ниското“ изкуство; за оцеляването на твореца днес; за 
границите на компромиса; за правенето и продаването на изкуство; 
за дозирането на шоуто… И ще разберете защо псевдоизкуството 
и псевдообразованието застрашават нашето бъдеще, но хората на 
изкуството са стражи на артистичния дух, отговорни за утрешния 
ден, които владеят силата на вдъхновението и ключовете към съзна-
нието на днешния човек. И най-важното – ще бъдете окуражени, че 
българският народ кипи от таланти.

И ако Пловдив днес е един от най-древните живи градове, нека 
като негови граждани се замислим как си го представяме в бъдеще 
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– имаме ли потенциал да го превърнем в един от бъдещите «интели-
гентни» градове.

 Следвайки целите на проекта „Изследователи в триъгълника на 
знанието“ (K-TRIO 3), си поставяме целта да приобщим младите 
хора към разговор за академичното поприще, като представим по-
стиженията на водещите фигури в полето на културата и творче-
ските академични начинания и техния човешки и артистичен принос 
за развитието на града и региона. Във времето на променящи се сте-
реотипи и раждане на нова култура на възприятията младите хора 
могат да осъзнаят многостранните кариери на изследователите и 
многоликите превъплъщения на таланта през XXI век.

Доц. Д-р Петя Бъркалова
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 – Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност 
и имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

– Ако трябва да потърся процентно изражение, може би 80-90 на 
сто от моята личност е човекът на изкуството. В професионално отно-
шение едва ли има много непознати страни за колегите и студентите, 
но се отнасям към тях по различен начин. Понякога допускам студен-
тите по-близо до себе си, но се старая да има някаква дистанция, защо-
то у хората има склонност да ти се качат на главата, ако станеш много 
близък с тях. А в процеса на преподаване това не е полезно. 

– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите?

– Преди време доста се вълнувах от мнението на хората, но в по-
следните 2-3 години се интересувам само какво мислят тези от тях, 
които могат да дадат реална оценка за мен и които имат положително 
отношение към света и към другите. Онези, които не са искрени или 
имат задни мисли, просто не ме интересуват. И бих искал важните за 
мен хора да ме възприемат като човек, който винаги би се отзовал, ко-
гато това се налага – и в работата, и в личните неща.

И БЕЗ КОМПРОМИСИ В ИЗКУСТВОТО 
МОЖЕ ДА ИМА МНОГО ПУБЛИКА

Визитка
Проф. д-р Антон Андонов е ръководител на 

катедра «Хореография» в АМТИИ. Завършил е 
хореографското училище в София със специал-
ност български народни танци, след това – АМ-
ТИИ. Веднага след това – през 2000 г., започва 
да преподава в академията. Работи в ансамбъл 
«Тракия» като балетмайстор и танцьор, бил е 
хореограф в ансамбъл «Слънчев бряг». Има свои 
постановки в различни ансамбли.

Проф. д-р Антон Андонов:
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– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство“ е кли-
ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

– Изкуството винаги го има, защото хората, които са му отдадени, 
искат да се развиват и да се докажат, независимо от това, какви са ус-
ловията в държавата в момента. А у нас се прави изкуство на световно 
ниво, защото има много кадърни хора. За жалост една част от тях изби-
рат да заминат за чужбина, но и тук остават много таланти и се прави 
качествено изкуство

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

– Аз съм доволен от избора си да се посветя на изкуството, науката 
и преподавателската си дейност. 

– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 
софтуерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори 
музика или да рисува с помощта на съответните програмни про-
дукти.

– Страхувам се, че времето е именно такова. Технологиите помагат 
и на истинските таланти, но в минимална степен, при тях не техниката 
е важна. Лошото е, че когато слушаш определено музикално изпъл-
нение, просто няма как да си сигурен дали този, които пее или свири, 
наистина може да го прави. Така че тече някакъв процес на подмяна на 
истинската дарба с постиженията на технологиите и може да се разчи-
та само на ценителите, които знаят какво е истинско изкуство.

– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 

– Разговарял съм с много истински кадърни хора по този въпрос и 
те са на мнение, че хората на изкуството трябва да възпитават публи-
ката. Но и у нас, а и по света шоуто привлича хората. Това понякога ни 
кара да пропускаме истински стойностните неща в един концерт или 
спектакъл, за да привлечем публика с малко повече шоу елементи. Все 
пак не всички са специалисти. Но границата е много тънка и добре че 
в България има институции, които държат на истински качествените 
неща, а не залагат толкова на шоуто. Ансамбъл «Тракия» е пример за 
това, ние не правим компромиси, но имаме много публика, а това до-
казва, че истинското изкуство също предизвиква интерес. 

– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
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го представяте в бъдеще – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

– Представям си Пловдив като един много по-развит град, с много 
повече качествени хора, които ценят изкуството и които имат интерес 
към него. Аз не съм пловдивчанин, макар отдавна да живея тук, и дано 
греша, но се страхувам, че малко от младите хора оценяват археологи-
ческо наследство на Пловдив, многобройните художествени галерии 
и т. н. 

– Как си почивате и как се забавлявате?
– Имам много малко време за почивка, защото съм изключително 

ангажиран и с ансамбъла, и с часовете си в академията, и с клубовете 
за хора, които водя, със семинарите, които организирам и у нас, и в 
чужбина. Когато ми остане малко свободно време, се стремя да изляза 
извън Пловдив със семейството си и приятелите, за да сменя обстанов-
ката и хората. Това ме презарежда. 

– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по све-
та?

– Обичам да пътувам и най-много – да ходя до морето. Там имам 
приятели, а и дори само да съзерцавам морето, ми е достатъчно. А 
моите места на морския бряг са Созопол и Несебър.

– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 
си, а то Ви привлича?

– Може би да отделя повече време на близките си хора, но време 
само за тях. Аз все съчетавам нашите пътувания с работата. Сега на-
пример през ноември ще ходя в Малта и семейството ми ще бъде с 
мен, но пак не на екскурзия само за нас, а съчетано с професионални 
ангажименти. Така че трябва да намеря време да бъда само с близките 
си. 
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Проф. д-р Костадин Бураджиев:

САМО ПОСВЕТЕНИТЕ ОЦЕЛЯВАТ  
В ИЗКУСТВОТО

Визитка
Проф. Костадин Бураджиев е зам.-ректор 

на АМТИИ и преподава дирижиране на наро-
ден оркестър и дирижиране на народен хор. 
От 2004 г. е главен диригент на Академичния 
народен хор. Завършил е музикалното училище 
в Широка лъка със специалност „Тамбура“, а 
след това и АМТИИ. Защитената от него ди-
сертация е на тема „Изпълнителски похвати 
при свирене на тамбура“.

– Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност и 
имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

– Може би цялата ми личност е човекът на изкуството, аз никога не 
съм се занимавал с нищо друго. Съдбата беше благосклонна към мен 
и от малък се посветих на музиката, подтикнат от огромното желание 
на баща ми – дългогодишният преподавател по музика и ръководител 
на един от първите пионерски народни хорове Михаил Бураджиев. За-
почнах да свиря на тамбура, което неминуемо ме отведе до училището 
в Широка лъка. Изключително благодарен съм на първите си учители 
в Пловдив – Йорданка Арнаудова по акордеон и Донка Главчева по 
солфеж, които ми дадоха здрава основа, крепяща ме и до днес. 

В Академията преподавам вече 20 години и мисля, че добре се 
познаваме с колегите, а и със студентите. Разбира се, всеки човек си 
има скрити страни, къде по-светли, къде по-тъмни. Но студентите ми 
по дирижиране и онези, които пеят в народния хор, ме познават най-
добре, защото в дългите турнета и репетиции са виждали и добрите, и 
лошите ми страни. 

– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите?

– Няма човек, който да не се интересува от мнението на заобикаля-
щия го свят. И аз се интересувам и доколкото разбирам от разговори с 
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колеги, съм възприеман като противоречива личност. Но съм предпаз-
лив, когато някой ми говори само хубави неща, приемам го малко като 
ласкателство.

– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство“ е кли-
ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

– Историята е доказала, че изкуството съществува и във времена 
на най-тежки световни конфликти. А че у нас се прави изкуство на 
световно ниво, е безспорен факт. Аз и за себе си мога да кажа това – 
по света ме познават и съм световен хоров шампион. Горд съм, че с 
тези момичета, които не са професионални певици, печелим награди, 
за които тук не се говори много, но отличията са си отличия. През 2011 
г. повторихме успеха си и спечелихме Grand Prix на световните хоро-
ви шампиони. И високото ниво не е само в моята сфера, аз изпитвам 
огромно уважение към постиженията в другите области на изкуството 
в България. 

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

– Това не е избор, а съдба, защото само посветените оцеляват в тази 
сфера. Затова съветвам и младите колеги да мислят много сериозно. 
Просто да завършиш Академията, не те прави човек на изкуството. 
Това се отвоюва, и то с кръв, или най-малкото с много лишения. И 
може би именно дългият период на лишения, на доказване, че си тво-
рец, отказва някои хора. Имам талантливи съученици и състуденти, 
които не оцеляха в тази сфера – бяха добри музиканти, но психиката 
им не издържа. Понякога отношенията между хората на изкуството 
са ужасни – колегите не само не помагат, а пречат, за да не успееш да 
се наложиш, и хората с по-слаби характери, като не могат да приемат 
тези неща, се отказват. 

– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 
соф туерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори му-
зика или да рисува с помощта на съответните програмни продукти.

– Аз съм много напредничав в техническо отношение и трябва да 
познавам всичко ново, което излиза. Затова и съм един от първите, 
които започнаха да работят с нотните компютърни програми. Така че 
съм наясно колко помага софтуерът – има хора, които наистина не мо-
гат да пеят, особено на живо, но са известни изпълнители. Но въпре-
ки това технологиите не могат да изместят таланта – просто защото с 
тяхна помощ се постига неестествено съвършенство. С момичетата от 
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хора имаме издадени 3 албума, които са на живо. Те не са влизали в 
студио, всичко от край до край е изпято на сцена. А за голяма част от 
световната публика, не само за ценителите, изпълненията на живо са 
единствено важните. Само те показват качествата на даден изпълнител 
или състав.

– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 

– Това е въпрос на личен избор. За мен всички публични личности, 
дори говорителите по телевизията, са длъжни да възпитават с всяка 
своя поява – с облеклото, с държанието си, с приказките си, с всичко. 
За съжаление в България ценностната система се обърна рязко и сме 
свидетели на някои телевизионни формати, които опорочават младите 
хора, дават им грешна визия за света или модели на поведение. Но и 
когато се прави компромис, той трябва да бъде премерен. За мен фор-
ма на компромис е подборът на репертоара – когато пътуваме на Запад, 
изпълняваме тежка програма с произведения на Красимир Кюркчий-
ски и Иван Спасов, но в България рядко си го позволявам, тук пуб-
ликата е друга. Но пък у нас правим бутикови концерти – за отбрана 
публика.

– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
го представяте в бъдеще – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

– За да се случи това, градът трябва да има интелигентно ръковод-
ство или поне хората, които управляват културата, трябва да са високо 
образовани – да познават световното изкуство, да ходят на концерти и 
на театър. 

– Как си почивате и как се забавлявате?
– Имаме една къща в Еленския Балкан – в една малка махаличка 

от 5-6 къщи в гората, реката е под нас и с удоволствие се къпем в нея. 
Около къщата винаги има какво да се прави и това е идеалната почив-
ка за мен. 

– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по света?
– Тази къща е моето място, в което намираме уединение, а иначе 

обичам да пътувам. 
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 

си, а то Ви привлича?
– Привличат ме дълбокият Космос и дълбокото океанско дъно, но 

това го оставям за някой друг живот. 
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Проф. Милчо Василев: 

ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ПИША МУЗИКА  
С МОЛИВ И ГУМА

Визитка
Проф. Милчо Василев е ректор на АМТИИ 

от 2012 г. Завършил е музикалното училище 
„Добрин Петков“ в Пловдив, а след това и му-
зикалната академия „Панчо Владигеров“ със 
специалности етномузикознание, композиция и 
дирижиране. Бил е учител в училището в Широ-
ка лъка, а от 1974 г. е на работа в АМТИИ. От 
2006 г. е професор по дирижиране на фолклорни 
състави. През 2012 г. е избран за академик към 
БАНИ.

– Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност и 
имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

– Изкуството е моят живот – всичко и в професионалния, и в лич-
ния ми живот е свързано с изкуството. Изкуството ме накара да бъда 
настроен позитивно към абсолютно всичко около мен, включително и 
към негативните явления. То е това, което ме държи и ми дава сили, 
въпреки всички трудности. Едва ли имам много непознати страни, за-
щото съм публична личност, въпреки че се опитвам да не говоря за 
личния си живот. Но мога да кажа, че се чувствам щастлив – и като 
баща, и като съпруг, и като дядо. 

– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите?

– Бих искал да ме възприемат като праволинеен и принципен човек, 
много точен и в същото време позитивен, винаги усмихнат и добър. В 
този смисъл се интересувам от мнението на хората.

– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство“ е кли-
ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

– Винаги е време за изкуство, но сега е много трудно, защото дър-
жавата просто е абдикирала от културата. Но изкуство трябва да има и 
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ние правим всичко възможно да го поддържаме и развиваме, въпреки 
всички политически, икономически и даже природни катаклизми. У 
нас се твори на световно ниво, но можем много повече. Ще дам пример 
с българския музикален и танцов фолклор. Държавата би могла много 
да печели от него, но ни липсва рекламата, липсва ни самочувствието, 
че имаме най-уникалния фолклор – и по отношение на мелодика, и 
на стил, и на ритмика и метрика. И не мога да си обясня защо няма 
държавна политика в тази насока. Преди няколко месеца направихме 
преглед на професионалните фолклорни ансамбли в Пазарджик. Беше 
нещо уникално, те показаха страхотно изкуство, но нито една телеви-
зия или радио не го отрази. Нещо повече – искахме да платим на БНТ, 
но дори не ни приеха да разговаряме. И в тази ситуация единственото, 
което ми дава сили да работя, е вродената любов към изкуството и 
това, че българинът има нужда от своя фолклор. 

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

– За мен е добър, но младите хора разсъждават по съвсем друг на-
чин – много прагматично. Те искат да си намерят престижна профе-
сия, от която да печелят и да живеят нормално. И ми е мъчно, че много 
студенти завършват академията и после се отдават на нещо друго, из-
оставят изкуството. 

– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 
софтуерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори 
музика или да рисува с помощта на съответните програмни про-
дукти.

– Категорично да, технологиите променят изкуството и електрони-
ката замести голяма част от таланта на личността. Много откровено 
некадърни хора стават любимци на публиката благодарение на техно-
логиите. Това явление е особено ярко в попфолка. Там успяват хора с 
гласове, които никой не би слушал на живо. Обръща се повече внима-
ние на визуалната страна, другото е на втори план. Затова винаги съм 
казвал, че хората, които правят истинско изкуство, трябва да разчитат 
на акустични инструменти. Не съм против новото, но аз продължавам 
да пиша музика с молив и гума, така ми е най-добре. Колегите ми каз-
ват, че съм последният, който го прави, но моите партитури са много 
четливи и точни, а компютрите понякога грешат. Щом човекът е изми-
слил копютъра, не може тази машина да е по-умна от него. 
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– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 

– Може би трябва, но трябва да има художествена мярка, а тя вина-
ги се пренебрегва в името на комерсиалността. А днес младите хора 
са объркани и рядко се насочват към истинското изкуство, затова и 
повечето изпълнители са принудени да правят компромиси, за да хра-
нят семействата си. Но аз съм убеден, че всеки един изпълнител, който 
има образование в областта на изкуството, не може да е удовлетворен 
от това. Правят го, защото са принудени от обстоятелствата. 

– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
го представяте в бъдеще – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

– Пловдив си е интелигентен град и понеже съм много привързан 
към него, искам той хем да се развива в съвремието, хем да се запази 
неговата автентичност и непринуденост. Малко ме притесняват бъде-
щите поколения, защото те малко знаят за Пловдив, дори не са наясно 
с историческите факти – как градът е оцелял толкова хилядолетия. 

– Как си почивате и как се забавлявате?
– Много умея това – когато почивам, почивам активно, без телефо-

ни, без радио, без телевизия, с роман в ръка. Имаме си къща в Широка 
лъка, обичам да ходя там и да обикалям баирите сам.Това много ме 
зарежда и ако не бяха обиколките в планината, може би нямаше да 
оцелея при цялото напрежение.

– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по све-
та?

– Много обичам и доколкото ми позволяват финансовите възмож-
ности, искам да видя нови и непознати места. Но иначе моето място е 
Широка лъка.

– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 
си, а то Ви привлича?

– Не се сещам, май всичко, което съм искал, съм го направил. Нищо 
не ми липсва. 
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Проф. д-р Даниела Дженева:

ПРЕКРАЧИШ ЛИ ГРАНИЦАТА  
НА ШОУТО, ВЕЧЕ НЕ СИ ЧОВЕК  

НА ИЗКУСТВОТО

Визитка
Проф. д-р Даниела Дженева е зам.-ректор 

на АМТИИ по художествено-творческата дей-
ност и ръководител на ансамбъл „Тракия“. Ра-
боти в ансамбъла точно от 40 години. Завърши-
ла е АМТИИ през 1982 г., през 1988-а взима клас 
по хореографска композиция като хоноруван 
преподавател, а няколко години по-късно заема 
и щатна длъжност в академията. Дъщеря е на 
създателя на ансамбъл „Тракия“ и на Катедра-
та по хореография в АМТИИ – Кирил Дженев.

– Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност и 
имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

– Аз просто съм човек на изкуството. Така се стече животът ми, 
че първо бяха изпълнител, после станах автор и за щастие направих 
някои сполучливи неща, а като режисьор хореограф съм поставяла и 
много чужди творби, мисля, че с успех. Имам силен усет не само към 
музиката, а и към изобразителното изкуство, така че определям себе 
си като човек на изкуството. Не мисля, че имам непознати за колегите 
и студентите страна – ние сме толкова заедно, че няма как. Моят жи-
вот е студентите, ансамбълът, програмите... и малко почивка, ако си 
открадна някой ден. 

– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите?

– Интересувам се, разбира се, защото в днешно време всичко е 
много публично. Но понякога хората не могат да ни разберат, ние сме 
много различни. Обичам да казвам, че ако на една сватба са поканени 
100 души, все едно са се случили 100 сватби. Всеки има своя мисъл и 
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усещане и понякога не се разбираме и може би се засягаме ненужно, 
но мнението на хората е важно. 

– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство“ е кли-
ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

– За мен тази фраза е нонсенс, няма време, което не е за изкуство. 
Дори ми се струва, че когато човек е притеснен – материално или 
социално, нещата в изкуството му се получават по-добре, защото е 
по-мотивиран и по-стегнат. А че у нас се прави изкуство на световно 
ниво, е неоспоримо. И в музиката, и в балета, и в изобразителното из-
куство имаме автори на световно равнище. 

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

– Това е перфектният избор, защото, ако изкуството, науката и об-
разованието не вървят заедно, нещо не им достига. Ще дам един при-
мер – специалност «Хореография» има вече в не един факултет и на 
някои места тя се развива повече като изпълнителска практика, като 
постановъчна работа, на други места се набляга на науката – почти 
не се танцува. Но ако и трите неща не се развиват едновременно, чо-
векът, който участва в процеса, не ги разбира пълноценно. Те просто 
са свързани – практиката върви с теорията, теорията върви с науката, 
помагат си. 

– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 
софтуерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори 
музика или да рисува с помощта на съответните програмни про-
дукти.

– Въпрос на избор е доколко човек ще се отдаде на изкуството и 
доколко – на технологиите. Изкуството, с което аз се занимавам, е мно-
го свързано с традициите на народа. Това не пречи на навлизането на 
технологиите в него – на сцената, при дешифрирането на стар матери-
ал, който е бил загубен... Новите неща не трябва да се отричат – често 
се случва, когато кажа на студентите да прочетат даден автор, те да 
попитат: «Ама на книга ли?» Е, може и не на книга, има много вирту-
ални библиотеки. А технологиите могат да изместят таланта само там, 
където става дума за индустрия, не за изкуство, само там, където твор-
ческият процес не е нещо сакрално. Има такива примери в световната 
музика и киното. Може би има и в попфолка у нас, но за мен той не 
съществува, просто не го мисля. Така е най-добре. 
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– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 

– Не мисля, че това е начинът. Не смятам, че развитието на изку-
ството в посока шоу е безапелационен вариант, за да се привлича пуб-
ликата. Дори напротив, ако хората имат възможността да съпоставят 
един майсторски клавирен концерт и едно шоу, много ще се замислят 
кое е по-доброто и в крайна сметка ще изберат първоосновата. В на-
шата професия някои хора се увличат по свивки, набивания и отскоци, 
които са шоу елементи, във фолклора ги няма. Наскоро ми се случи 
да гледам такова нещо, докато журирах. Мой студент, който завърши 
и вече има свой състав, взе награди и после ме попита за мнението ми 
извън конкурса. Казах му: «Намали малко шоуто, защото се доближа-
ваш до границата, а минеш ли я, няма връщане назад.» Прекрачиш ли 
границата, вече не си човек на изкуството, а на шоуто.

– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
го представяте в бъдеще – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

– Древната история не пречи на «интелигентното» развитие. Мо-
дерният град може да се развива едновременно със съхраняването 
на традициите. На мен Пловдив ми е любимият град, следващият е 
Флоренция, но ако трябва да дам пример за симбиоза на традиции и 
модерност, това е Милано. Мисля, че Пловдив е българският град с 
най-голям потенциал в това отношение. 

– Как си почивате и как се забавлявате?
– Не си почивам особено много, защото работя и в академията, и в 

ансамбъла, заети са и работните, и почивните ми дни. Но и забавле-
нието и почивката за мен са хубав спектакъл, хубав концерт, хубава 
книга...

– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по света?
– Пътувам много, защото се налага, но и защото обичам. Нямам 

свое място, но и разнообразието е привлекателно. 
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 

си, а то Ви привлича?
– Може би така си останах с мечтата за някоя къща на село. Все си 

мисля, че е голямо удоволствие да се потопиш в този живот, макар и 
за кратко. 
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Проф. д-р Светла Калудова-Станилова:

ЧУЖДЕНЦИТЕ ЦЕНЯТ  
НАШЕТО ИЗКУСТВО ПОВЕЧЕ ОТ НАС, 

БЪЛГАРИТЕ
Визитка
Проф. д-р Светла Калудова-Станилова е 

завършила НУМТИ „Добрин Петков“ – Пло-
вдив, в класа по народно пеене на проф. Асен 
Диамандиев. През 1980 г. завършва АМТИИ с 
две специалности: „Народни инструменти и 
народно пеене“ и „Музикална педагогика“, и 
остава там на работа. През 2004 г. защитава 
дисертационен труд на тема «Вокално-изпъл-
нителските способности на народния певец - 
формиране и развитие» и придобива научното 
звание «доктор». Днес тя е професор по на-
родно пеене и методика на преподаването му, 
автор е на голям брой теоретични изследвания и публикации. Носител е на 
редица престижни награди, между които «Почетен знак на град Пловдив», 
«Кристална лира» и «Кристално огърлие» на СМТДБ. Заемала е ръководни-
те длъжности «ръководител на катедра» и «декан на факултет».

– Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност и 
имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

– Много голяма част от моя живот съм посветила на изкуството, 
защото това е моята същност. Аз от малка се занимавам с музика и съм 
щастлива, че още в ученическите ми години имах възможността да се 
докосна до личности, които са ме вдъхновявали, и от които много съм 
се учила. Става дума за преподавателя ми по народно пеене – проф. 
Асен Диамандиев, и за директора на музикалното училище Анастас 
Маринкев. По-късно в студентските си години съм се възхищавала 
на знанията и творческата енергия на доц. Стефан Мутафчиев, доц. 
Крикор Четинян, проф. Николай Стойков и проф. Златина Делирадева. 
Благодарна съм на съдбата за срещите ми с тях. 

Аз съм открит човек, а и моето изкуството е на сцената, така че ве-
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роятно колегите и студентите ме познават добре. Работя добре в екип с 
колеги от катедрата и от различните специалности в АМТИИ. Винаги 
съм оценявала труда на другите по достойнство и срещам същото от-
ношение. 

– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите?

– Аз съм отдадена на своята профессия. За мен са важни знанията, 
творческият процес и крайният резултат, важна е оценката и реализа-
цията на моите студенти. Считам, че когато човек следва целите и ра-
боти с цялата си всеотдайност, постига добри резултати. В изкуството 
винаги има субективизъм – един те приема, защото си творец, друг не 
те приема именно защото си творец. Един те харесва, защото имаш 
много нови идеи, за друг точно това е неприемливо. Аз се старая вина-
ги да правя нещо ново и да провокирам творческата инициативност на 
студентите, затова имам тяхната висока оценка и признателност. 

– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство“ е кли-
ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

– Винаги е време за изкуство, важно е как подхождаш към него, по 
какъв начин успяваш да мотивираш младите да се занимават с това 
изкуство и какво е твоето отношение към него. Освен в АМТИИ, аз 
провеждам ежегодно Майсторски клас с певци в различни възрастови 
граници. Успявам да намеря правилния подход към всички, да ги мо-
тивирам да продължат напред.

Сигурна съм, че у нас се прави изкуство на световно ниво. Аз обу-
чавам и чуждестранни студенти, виждам интереса им към българското 
фолклорно, хорово и солово пеене и знам, че те ценят нашите пости-
жения. Въпросът е дали и българите ги оценяват, защото ние сме мал-
ко чуждопоклонници и не уважаваме своето. В България има изклю-
чителни таланти. От значение е как се подхожда към тях в съвремието, 
за да израснат творци от световно равнище. Казвам това, защото на-
блюденията ми са, че всяко следващо поколение иска все по-бързо да 
се случват нещата, не проявяват прецизността, която е необходима за 
постигане на високо майсторство в изкуството. А моето поколение е 
възпитано в търпение и стремеж към перфекционизъм. От това „бър-
зане“ идва трудността в достигането на световното ниво, въпреки из-
ключителните ни таланти. Много често сме свидетели на изпълнение 
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на произведения на ниво разучаване. Не се работи върху детайлите в 
изразните и изпълнителските средства, за да се достигне до същин-
ската интерпретация. А това е важно, защото у нас няма условия да 
се реализират всички, завършили някаква специалност в областта на 
изкуството. Това значи, че ние обучаваме и създаваме музикално об-
разовани слушатели и зрители, които имат високи изисквания към из-
пълнителите на сцената. 

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

– Това е вътрешна потребност – или я имаш, или я нямаш. За мен, за 
да се отдадеш на изкуството, науката и образованието, е нужно духов-
ното обогатяване и себеизразяване да бъде с приоритет. Тогава идва и 
удовлетворението.

– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 
софтуерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори 
музика или да рисува с помощта на съответните програмни про-
дукти.

– Може би има известна подмяна, но и това зависи от човека, който 
подбира талантите, от неговата компетентност, извисеност и изисква-
ния, от това, кое за него е важно – дали талантът, или комерсиалната 
страна. 

– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 

– В днешно време шоуто е на преден план. Зависи дали е намерена 
художествената мярка. Аз определено съм против кича. Всеки жанр 
има своя специфика и винаги може да се измисли нещо ново, което да 
привлече младото поколение и то да заобича изкуството.

– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
го представяте в бъдеще – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

– Пловдив е уникален град с дълбоки исторически и културни пла-
стове. Човекът, отдал се на изкуството, трябва да изучава тези пла-
стове, за да твори и надгражда. Пловдив е бил културната столица на 
България във всички времена, въпросът е как следващите поколения 
ще оценят това, което всички преди тях са постигнали, и как ще го 
развият. За мен е малко тревожен фактът, че днес младите хора много 
малко четат в исторически план и често смятат, че изкуството започва 
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от тях. А това не е добре. 
– Как си почивате и как се забавлявате?
– С четене и с музика. Следя новостите.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по све-

та?
– Обичам да пътувам в България, и по света. А моето място са Ро-

допите и разбира се, семейството ми. 
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 

си, а то Ви привлича?
– Не съм се замисляла, посветила съм се на семейството и на изку-

ството, а това са двете най-важни неща в живота ми. 
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Доц. Елена Кантарева-Дечева:

ЕДИН ИСКРЕН ТВОРЕЦ  
НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СПРЯН  

ОТ ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ
Визитка
Елена Кантарева-Дечева е художник-рес-

тавратор, доцент по иконопис и технология и 
техника на живописта в специалност „Църков-
на живопис“ в АМТИИ. Завършила е Национал-
ната художествена академия със специалност 
„Консервация и реставрация“. От 1989 г. ра-
боти в областта на консервацията на антич-
ни мозайки като реставратор в НИПК, а след 
товa в Археологически музей Пловдив. През 1997 
г. специализира консервация и реставрация на 
живопис в Центъра за художествена консер-
вация в Уилямстаун, САЩ. От 2015 г. е про-
ектант и ръководител на реставрацията на мозайките на Епископската 
базилика на Филипопол.

– Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност и 
имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

– Заради професията на реставратор аз съм наполовина учен, напо-
ловина човек на изкуството, но намирам някакъв баланс между двете. 
Иначе съм творческа личност и понеже съм зодия Близнаци, хвърча в 
небесата и непрекъснато раждам идеи. 

Не обичам да се рекламирам и вероятно колегите не знаят доста 
неща и за творчеството ми. За Епископската базилика непрекъснато се 
пише и хората са наясно с моята работа по този проект, но аз работя 
много активно и в областта на църковните изкуства и с моя съпруг 
имаме зад гърба си изписани доста храмове. За църквата в Пампорово 
спечелихме национален конкурс за иконостаса, царските икони и част 
от стенописите. Работихме и по храма «Св. Висарион Смолянски», къ-
дето иконостасът е изцяло наше дело, както иконите и стенописите в 
много други храмове, но аз по принцип не обичам да афиширам тези 
неща. 
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– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите?

– Стремя се да живея така, че мнението на другите да не е водещо 
за мен. Но бих искала да ме възприемат като коректен човек, който си 
изпълнява задълженията и е творчески активен. 

– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство” е кли-
ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

– Тази фраза за мен наистина е клише. Един искрен творец не може 
да бъде спрян от финансови проблеми и въпреки всички трудности в 
годините на прехода. Има много примери на мизерстващи художници 
в световната история на изкуството, които въпреки това са оставили 
впечатляващо творчество. 

А защо у нас да не се прави изкуство на световно ниво? Не бива 
да живеем с чувството, че сме втора класа творци. Ако мислим така, 
никога нищо няма да постигнем.

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

– За мен е добър, аз не съжалявам, че съм се посветила на всичко 
това. На творците в България наистина не им е лесно и все по-малко 
млади хора избират да се занимават с изкуство. Напоследък образо-
ванието се оказа доста неблагодарна сфера, защото поколенията са 
други, а и изискванията в самата система се променят непрекъснато. 
Но винаги има смисъл – в един курс двама талантливи и мотивирани 
студенти да има, си струва.

– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 
софтуерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори 
музика или да рисува с помощта на съответните програмни про-
дукти.

– Това е сериозна тенденция в съвременното изкуство и в нашата 
сфера даже се говори за мултимедийна стенопис – не да рисуваме, а да 
прожектираме нещо на някоя фасада. Но това за мен не отменя ролята 
на твореца. Дори когато става дума за някаква дигитална технология, 
зад продукта трябва да стои някаква творческа мисъл. От друга глед-
на точка технологиите дават на масовата публика и на подрастващите 
погрешното впечатление, че това се постига много лесно. Чувала съм 
деца, които посещават музей за съвременно изкуство, да казват: «Е, 
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какво толкова, това мога и аз да го направя!» Но това е само на пръв 
поглед. 

– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 

– Това явление е много видимо в сценичните изкуства, но го има 
и във визуалните. Аз не съм от този тип артисти, защото изкуството с 
шоу елементи е мимолетно, няма как да остави следа. Избягвам този 
тип прояви дори като зрител, може би не разбирам какво искат да ни 
кажат, а може и да съм консервативен човек в това отношение.

– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
го представяте в бъдеще – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

– Защо да няма? Едното не пречи на другото. Работейки на мно-
го исторически обекти, аз виждам възхода и падението на различните 
цивилизации. Отдолу имаме Римската епоха с течаща вода и канализа-
ция, после идва Средновековието, в което няма нищо такова. Но това 
не значи, че преди го е нямало и няма пак да го има. Не изключвам 
Пловдив да се превърне в един технологичен град. 

– Как си почивате и как се забавлявате?
– Напоследък никак не си почивам, защото обектът Епископска ба-

зилика е приоритет и за мен, и за семейството ми. Съпругът ми е ко-
лега, дъщеря ни, която завърши «Църковна живопис» и специализира 
реставрация на мозайки – също, така че работим заедно и базиликата 
за всички нас е на първо място. Но когато приключим, ще компенси-
раме.

– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по све-
та?

– Изключително много обичам да пътувам, а напоследък пътувани-
ята ми по света са свързани преди всичко с работа и специализации. 
Нямам любимо място по света, но в България обичам Родопите. Не-
случайно рисувахме две църкви там. Родопите са изключително завла-
дяващо и зареждащо място.

– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 
си, а то Ви привлича?

– Да. Искам да скоча от високо с бънджи и не е късно да го направя. 
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Проф. д-р Мъгърдич Касапян:

ЧОВЕКЪТ Е ТВОРЕЦ ВЪВ ВСИЧКО
Визитка
Проф. д-р Мъгърдич Касапян е преподава-

тел по графика и рисуване в АМТИИ – Пловдив. 
Завършил е Националната художествена ака-
демия - София, през 1990 г. със специалност 
„Графика“ в курса на проф. Галилей Симеонов. 
Има пет самостоятелни изложби в Пловдив и 
София. Защитил е доцентура през 2010 г., док-
торска дисертация по методика на обучението 
по изобразително изкуство през 2015 г. и профе-
сура по графика през 2017 г. Член е на СБХ, ДПХ 
и Print Club – Филаделфия, Пенсилвания, САЩ.

Доц. Крикор Касапян:

ДАРБАТА Е ДАДЕНА НЕСЛУЧАЙНО  
И НЕСЛУЧАЙНО ПРОДЪЛЖАВА  

ДА СЕ ДАВА
Визитка
Доц. Крикор Касапян е преподавател по ри-

суване в АМТИИ – Пловдив.
Завършил е Националната художествена 

академия – София, през 1990 г. със специалност 
„Графика“ в курса на проф. Галилей Симеонов. 
Има пет самостоятелни изложби в София и 
Пловдив. Автор е на лекция за графични техни-
ки и демонстрация на техниката „суха игла“ в 
Тhe Christian School, Takeley – Aнглия. Член е на 
СБХ и ДПХ.



29

– Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност и 
имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

Мъгърдич: Мисля, че човекът е творец във всичко. Не само хората 
на изкуството, а всеки човек твори, с каквото и да се занимава. Така 
че творчеството е в същността на човешкото естество. А колкото за 
непознатите страни, бих казал има време и място за всяко нещо. Дос-
татъчно е човек да е честен.

Крикор: Не мога точно да определя каква е частта на човек на из-
куството у мен, защото в ежедневието си върша много неща, едновре-
менно с това съм и баща, съпруг, преподавател... По принцип хората на 
изкуството мислят творчески винаги. Те нямат регламентирано работ-
но време. Идват идеи, които трябва да се претворят в образ. 

Разбира се, че има непознати страни от личността ми, които не са 
достояние на колегите и студентите. Няма как всеки, с когото контак-
тувам, да знае всичко. Това, какво споделям с хората, зависи от степен-
та ми на доверие към тях. 

– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите?

Мъгърдич: Мисля, че всеки нормален човек се интересува от мне-
нието на другите, защото хората сме социални същества, предназна-
чени сме да живеем сред себеподобни. Спомням си, професорът ми 
в НХА Галилей Симеонов казваше: «Можеш да излъжеш един човек 
веднъж, можеш да излъжеш група хора за дълъг период от време, но 
цялото човечество завинаги не можеш го излъга.» Животът има раз-
лични аспекти, но мисля, че най-важен е стремежът към Истината.

Крикор: Бих искал хората да ме възприемат като искрен и честен 
човек. Не се интересувам от мнението на всеки, защото има лицемер-
ни и злонамерени хора. Не мога, а и мисля, че не трябва да се съо-
бразявам с всички. Доколкото зависи от мен, искам да се разбирам с 
повече хора, но това невинаги е възможно, особено когато държа да 
отстоявам християнските си принципи. 

– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство“ е кли-
ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

Мъгърдич: Всякога е време за изкуство. Историята на човешката 
цивилизация показва, че изкуството е това, което задава посоката. То 
провокира креативността у хората. Друг е въпросът какво изкуство 
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се прави в момента – дали то е конюнктурно, дали обслужва низки 
страсти или някой някъде твори неща, които може би не са актуални 
днес, но ще бъдат актуални след време. Хората на изкуството не са 
престанали да се раждат. Вярвам, че и у нас се твори на световно ниво, 
отделен е въпросът, колко от тези творци са познати.

Крикор: Винаги е време за изкуство, защото винаги се раждат та-
лантливи хора. Дарбата е дадена неслучайно и неслучайно продължа-
ва да се дава. Зависи как ще се отнасяме към нея и как ще я използва-
ме, как ще се впишем с нея в обществото. И в България има хора на 
изкуството на много високо ниво. Друг е въпросът, какво се разбира 
под думите високо и световно ниво. Тези термини и категории стават 
все по-размити и относителни. 

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

Мъгърдич: Разбира се, изкуството, културата и науката са движе-
щите сили на едно общество. Те са и отличителните ни характерис-
тики като хора, в тях е разликата ни с животните. Така че да се посве-
тиш на тази надстроечна част на човешкото битие, е дълг. Разбира се, 
ако осъзнаваш, че имаш дарба и послание към обществото. Дарбата е 
дадена от Бога и не трябва да се пренебрегва. Това е отговорност, за 
която всеки ще отговаря пред Дарителя. Тя трябва да се развива в мак-
симална степен за обща полза и още – за Негова слава, а не за лична. 

Крикор: Мога да говоря от своя гледна точка, че щом съм тръгнал 
в тази посока и продължавам, макар че е трудно, е добър избор. Още 
повече, че това е дар от Бога. Но в същото време Той е дал и много 
други отговорности. Някои хора изцяло се посвещават на изкуството, 
загърбвайки всичко останало. Аз мисля, че има много важни сфери 
в живота, като семейството, приятелите, това да служиш на другите, 
помагайки им в нуждите. В този смисъл човек трябва да се посвети на 
науката и изкуството, доколкото му позволяват силите и времето. Но 
така или иначе изкуството е един от приоритетите в личния ми живот.

– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 
софтуерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори 
музика или да рисува с помощта на съответните програмни про-
дукти.

Мъгърдич: Техонологиите напредват много бързо, особено в 21 
век, и все още не е минало достатъчно време, за да се изследват про-
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мените, които те налагат. Но ръчната изработка и личното отношение 
винаги ще останат важни в изкуството. Техниката е само средство, ин-
струмент, а това, което е в главата на човека, в мисленето, в естетиката 
му, няма как да бъде изместено от каквито и да било технологии. 

Крикор: Аз мисля, че технологиите, колкото помагат, толкова са и в 
ущърб на истинското изкуство. Класическото изкуство е най-ценно и 
най-стойностно, доказано в столетията и ако благодарение на техноло-
гиите някой излезе гениален творец, това е пълен фалш. За съжаление 
в нашето изкуство се появиха образи, непипнати с ръка. Но истинско-
то изобразително изкуство винаги е било уникалното постижение и 
майсторство на човешката ръка, защото през нея минава трепетът на 
емоцията, а не е продукт, направен с готови инструменти и програми.

– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 

Мъгърдич: Компромис не! Но невинаги изкуство и шоу са проти-
воположни (визирам невероятното шоу на Цирк дьо Солей). За съжа-
ление обаче има и пошло шоу с много публика. Все пак истинското 
изкуство винаги е имало своята, макар и скромна, аудитория – може 
да е безпарична, но я има. Лошото е, че повечето ценители напуснаха 
България. Смятам, че най-важни са мотивите, с които правиш нещата, 
и от това зависи компромисът – дали го има, или човек работи право-
линейно и градивно. 

Крикор: Компромисът с изкуството е събиране на публика по не-
правилен начин с неправилни мотиви. Резултатът е, че хората са увле-
чени в нещо нискостойностно и вместо да надградят себе си в положи-
телна посока, те затъват. Изкуството не е за забавление, а е сериозно, 
смислено послание. Чалгата е обратният пример за това – огромен 
компромис с музиката и сценичните изкуства, който забавлява много 
хора, събуждайки хаотични чувства и низки страсти. Комерсиализира-
ното в шоу изкуство не изгражда човека в правилната посока, затова 
компромисът за мен е неприемлив.

– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
го представяте в бъдеще – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

Мъгърдич: Пловдив винаги е бил град на интелектуалци, носи му 
се славата като Града на художниците, на хората на изкуството, а е 
и голям университетски и академичен център. Не сме ние тези, кои-



32

то ще предвидят бъдещето. Имам, разбира се, желанието Пловдив да 
се развива успешно. Следващата година градът ни ще бъде културна 
столица на Европа, но дали ще се случат някакви стойностни неща, 
или чалгата, Махалата и Айлякът ще надделеят, ще видим. Надявам 
се това да не бъде антиреклама за Пловдив. Но оставам оптимист и 
работя в тази посока.

Крикор: За съжаление не само в България, но и в света цивили-
зацията се движи в низходяща посока. Хората навсякъде, с малки 
разлики, са едни и същи. Правят се много положителни промени в 
инфраструктурно изражение в града, но това не определя интелекта. 
Наистина ми се иска да има нещо по-стойностно. Самата ни Академия 
изгражда хора на изкуството, но реализацията им не зависи само от 
тях и преподавателите. Дано се стигне до някакво Възраждане. Стре-
мим се да възпираме студентите от влиянието на комерса и нискостой-
ностното изкуство.

– Как си почивате и как се забавлявате?
Мъгърдич: Имам хоби – събирам и реставрирам антикварни пред-

мети. Почивам активно и в планината – със семейството, децата и с 
приятели. Изучавам и проповядвам Библията, общувам с вярващи 
хора – истински християни и това също много ме ангажира, разбира 
се – приятно.

Крикор: Дългата почивка не ми е присъща, защото смятам, че си 
губя времето – ще отида някъде и ще видя едно дръвче и ще започна да 
мисля за рисунка. Но най важното за мен е четенето и доброто позна-
ване на Божието Слово. Занимавам се с различни дейности в църквата, 
обучавам хора на библейските истини. Така че – това са приятните 
занимания, не бих използвал думата «забавления».

– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по све-
та?

Мъгърдич: Трудно пътувам на дълги разстояния. Но когато се на-
лага, гледам да извлека нещо добро – гледките се сменят бързо при 
пътуване с кола например и в цялата работа има някакъв изобразите-
лен момент. Нямам свое място, навсякъде мога да намеря това, което 
храни духа и душата.

Крикор: По принцип аз не обичам да пътувам, но лятото отсядам 
във Варна, жена ми е оттам. Но пък отиваме за повече дни и това ком-
пенсира дългия неприятен път.
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– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 
си, а то Ви привлича?

Мъгърдич: Общо взето, си изпълнявам програмата и упорито рабо-
тя в посоките, в които искам да постигна нещо. Имам още очаквания и 
мечти, но всяко нещо – с времето си. Като е казал и мъдрецът: «По-ва-
жно е завършването на работата, отколкото започването ѝ.»

Крикор: Искам да посетя Лувъра, защото смятам, че там са концен-
трирани върховите постижения на човешката цивилизация, но то не е 
въпрос само на време. Иначе нещата, които съм си поставил като цел, 
вървят постепенно и последователно. 
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Проф. д-р Галина Лардева-Минкова:

НЯМАМ СОБСТВЕНИЧЕСКИ  
РЕФЛЕКСИ КЪМ СВЕТА

Визитка
Проф. Галина Лардева e преподавател по 

История на изкуството в АМТИИ от 2002 г. 
Завършила е изкуствознание в Национална худо-
жествена академия – София. Преди да започ-
не да преподава в академията, била уредник на 
фонд “Графика” в Градската художествена 
галерия – Пловдив, а след това и на Центъра за 
съвременни изкуства към галерията. От 2013 г. 
е артистичен директор на Национални есенни 
изложби в Пловдив. От декември 2016 г. е де-
кан на факултет „Изобразителни изкуства“ в 
АМТИИ.

– Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност и 
имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

– Ако човек започне да се дели на части, това би означавало, че се 
разпада. Затова бих предпочела да тръгна от това, че става дума за игра 
на различни роли, които в определени моменти се засичат и съвмес-
тяват. Но за разлика от театралния смисъл на ролята, социалните роли 
не са нещо, което човек приема в гримьорната и след спектакъла сваля 
от себе си. Това са следи, които човек носи в погледа си, във възгле-
дите си, в реакциите си, дори в походката си. Така че следите от това, 
с което се занимавам, ме правят човек на изкуството. Но трябва да се 
направи и уговорката, че „човек на изкуството“ е понятие от втората 
половина на ХІХ век: странна птица, от времето на засилена индус-
триализация, която тогава е изглеждала заплашително за индивидуал-
ната идентичност. Ако и днес този патос на застрашаваното различие 
сработва по същия начин, значи нещо с ролите не е наред. 

– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите? 

– Нямам претенции и очаквания за това как да ме възприемат хора-
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та. Индивидите се срещат с другите не за да обменят мнения и пред-
стави едни за други, а за да вършат някаква работа, тоест заради нещо 
трето, различно от самите тях. Проява на лош вкус и лошо възпитание 
е, когато в някакъв уж принципен спор някакви хора започнат да си 
изясняват отношенията и да се описват взаимно. Интересувам се от 
всяка гледна точка към даден проблем, от всяка позиция, от всеки ин-
дивидуален подход към нещо, от всеки възглед за света. Но никога не 
се интересувам от това, кой какво смята за мен.

– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство“ е кли-
ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

– Изкуството отдавна не означава това, което някога е стояло зад 
тази фраза. Приело е други форми, говори различни езици, заело е 
други пространства. Във връзка с това и старият проблем с финансо-
вото обезпечаване на изкуството стои по различен начин. Парите дават 
на изкуството не възможност да съществува, те могат да му осигурят 
различни степени на видимост. Те могат да го насочат към интензи-
вен социален обмен в една или друга посока. Казано с един парадокс: 
днес парите са необходими на изкуството, за да може то да се продава. 
По същата причина не съществува понятие като „световно ниво“. Съ-
ществуват среди, кръгове, сфери. Присъствието и видимостта в тези 
сфери е задължително, но не и достатъчно условие за успеха.

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

– Всеки избор е личен и по презумпция свободен, така че в този 
смисъл всеки избор е добър.

– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 
софтуерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори 
музика или да рисува с помощта на съответните програмни про-
дукти.

– Една от водещите задачи на съвременното изкуство, а на практи-
ка това важи и за изкуството във всяко едно време, е да откликне на 
собствената си технологична среда. Така както някога не е било въз-
можно живописта и литературата да не се променят, когато се появи 
локомотивът, така те не могат да си позволят – погледнати в цялост – 
да нямат отношение например към променената комуникативна ситуа-
ция при въвеждането на мобилните телефони. Изкуството не може да 
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остави без интерпретация това, че компютърните програми генерират 
изображения. Въпросът е не дали, а как ще реагират. При всички слу-
чаи обаче става дума не за изместване, а за динамични въздействия и 
взаимни прониквания. А също и за необходимост от описване на тези 
разнопосочни въздействия. 

– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 

– Постановката за това как изкуството прави компромиси с високи-
те си цели, за да забавлява, е твърде стара и до голяма степен повсе-
местна. Но по-неприятното е, че тя е експлоатирана твърде безогледно 
за целите на една, не на последно място, идеологически заредена ре-
торика. Защо това трябва да се обсъжда толкова интензивно, след като 
„компромисът“ е въпрос на индивидуален избор? Ами защото идеоло-
гията винаги е била готова – първо – не само да твърди, че съществува 
високо изкуство, но и най-небрежно (или, напротив, малко по-твърдо) 
да ни го посочи, като същевременно – второ – легитимира забавление-
то за свободна територия за „простаците“. Но най-големи поражения 
нанася идеологията като поддържа мита за големия творец – истин-
ски съвременен месия, който умира (разбира се, в мизерия и обиди) 
за голямото изкуство, но не се продава. Тази декадентска представа 
е допълнително усилена на родна почва и е толкова силна, че редица 
творци действително си съсипаха живота (да не говорим за изкуството 
си) в името на неговата илюзия.

– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
го представяте в бъдеше – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

– Както стана дума в един от предишните отговори, съвременни-
те „превръщания“ са проблем на видимостта. Така е и със славата на 
Пловдив. Иначе каква полза от това, че Пловдив има античен форум, 
когато през 2018 г. тук няма дискусионна среда и няма дискусионна 
култура?

– Как си почивате и как се забавлявате?
– Прекарвам с децата си незаетото с друго време.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по све-

та?
– Пътувам с удоволствие и винаги с интерес. Изобщо съзнавам пъ-

туването като необходимост и опит. Но моят начин за „колонизиране 
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на пространството“ не предполага намерението да превръщам местата 
на света в „свое място“. Нямам собственически рефлекси към света.

– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 
си, а то Ви привлича?

– Да се науча да карам самолет двуплощник. Не само че не съм на-
мерила време, но и не съм улучила времето.
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Доц. д-р Пламен Първанов:

САМО БЕЗ МИКРОФОНИ  
СЕ ЧУВА ИСТИНСКИЯТ ГЛАС  

И ИСТИНСКИЯТ ИНСТРУМЕНТ
Визитка
Доц. д-р Пламен Първанов е посветил по-

следните 40 години от живота си на Пловдив-
ската опера, АМТИИ и музикалното училище 
«Добрин Петков». Роден е в Севлиево, завършил 
е музикалното училище в Плевен, а след това и 
Консерваторията със специалности оркестро-
во, хорово и оперно дирижиране. Специализирал 
е в Московската филхармония и Болшой теа-
тър. Преди да дойде в Пловдив, за кратко е ра-
ботил в операта в Плевен. Една година е бил и 
директор на Пловдивския драматичен театър. 
Бил е музикален директор на Европейския месец 
на културата. 

– Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност и 
имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

– Почти 100%. Цял живот съм се занимавал само с изкуство и все-
ки мой опит в друга посока е бил неуспешен. Отдаден съм напълно 
на професията си, като имам предвид и преподавателската си работа. 
Възпитал съм поколения оркестранти в музикалното училище, кон-
цертмайстори, водачи на групи... Болшинството от тях са по света, за 
съжаление, но все още ми се обаждат, а това е безценно. Много важна 
е и работата със студентите, защото аз не стоя мирен и най-сетне се 
реализира моята идея да подготвим бъдещите оперни певци за стъп-
ването на сцената, не само да ги учим да пеят, да имат и спектаклова 
дейност. С проф. Тони Шекерджиева и доц. Кирил Чапликов създадо-
хме Академичния оперен театър и за 7-8 години направихме над 10 
заглавия. Това са хубавите неща в нашата работа.

Едва ли имам непознати страни, защото съм открит човек. А и с 
част от колегите споделям и житейски неудачи или победи, често сту-
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денти ми доверяват своите проблеми и аз правя всички възможно да 
усетят моята подкрепа, за да бъдем заедно. Това е много важно в педа-
гогическата работа – те да се чувстват обгрижени. 

– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите?

– Не ми е безразлично как ме възприемат хората, макар с годините 
да обръгнах на разни проявления на егото в нашата сфера. Имаше и 
коварство, и лицемерие, изпадал съм в трудни ситуации заради други 
хора, случвало се е да направя нещо за добро, а то да бъде разбрано по 
друг начин. Но честно казано, не мога да се оплача от живота си. Може 
би не съм направил онази шеметна кариера от типа да завладееш све-
та, за която мечтаят много хора в диригентската професия, целият ми 
живот е минал тук, в Пловдив, но съм доволен. 

– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство“ е кли-
ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

– Индивидуални постижения на световно ниво има – особено в опе-
рата. Можем да говорим и за Красимира Стоянова, и за Соня Йончева, 
и за някои от цигуларите и пианистите. Но в ансамбловите и сценични-
те изкуства – като опера и симфоничен оркестър, нивото спада доста 
сериозно. Аз самият съм бил на много турнета по света с Пловдивска-
та опера, но всички е било на нивото на средно европейско изкуство. 
Като цяло ситуацията е сложна, но винаги е време за изкуство. И ко-
легите гледат не само да оцеляват, а и да правят изкуство, но целият 
проблем е във възпитанието на младите хора. Обществото се променя, 
публиката вече е различна. Ако пълнят Античния театър, не го правят 
заради „Аида“ или „Набуко“, а заради самата атмосфера там. Сигурен 
съм, защото публиката – с изключение на тесен кръг хора – всъщност 
е неподготвена за операта. С театъра е по-лесно – салоните са пълни, 
но все пак там се борави със словото.

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

– Да, особено на образованието и особено ако човек усеща, че това 
е неговото призвание. Много тревожни са информациите, че напосле-
дък в сферата на образованието няма кадри, въпреки че има толкова 
много университети и повечето от тях дават и педагогическо образо-
вание. Повечето студенти обаче се насочват към други сфери, търсят 
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по-добри позиции в живота. А и за тази професия трябва отдаденост, 
майка ми е учителка и добре зная това. Тя е вече на 85 и скоро ми 
разказа, че е срещнала някакъв шейсетинагодишен човек, който я по-
питал: «Госпожо Първанова, помните ли ме от втори клас?» Това се 
случва само когато отдадеш сърцето и живота си на децата.

– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 
софтуерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори 
музика или да рисува с помощта на съответните програмни про-
дукти.

– Така е и дано не стигнем до онези фантастични филми, в които 
сценичните изкуства ги няма. Вижте какво става в киното – няма ги 
вече онези филми, които се снимаха с месеци, за да има реалистич-
ност. Сега в една стая можеш да направиш страхотен филм. Нашето 
изкуство не е чак толкова застрашено, защото не може да ти дадат 
ролята на Радамес и да излезеш на сцената, ако не можеш да пееш. 
Но наложилата се напоследък практика да се озвучават оперни спек-
такли ми е много неприятна. Когато с Борислав Иванов започнахме да 
правим спектакли на Античния театър, не използвахме микрофони. 
Само така се чува истинският глас и истинският инструмент. А сега се 
използват микрофони, чрез пулта гласът може да се модулира и всичко 
звучи добре, но това не е реално. Затова познавам певци със скромни 
възможности, които пеят в „Аида“ и „Тоска“. Но ако им спреш микро-
фоните, няма да се справят.

– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 

– Странните спектакли с шоу елементи ги измислят – особено в те-
атъра – една цяла нова плеяда режисьори, които по афишите си изпис-
ват имената с по-големи букви от тези на автора или на самата пиеса. 
Това много ме дразни – кой смята, че може да си изпише името над 
това на Шекспир? Егото е страшно нещо. Същите тези режисьори пре-
обръщат пиесите и ги правят на нищо. Сигурно има някаква логика в 
това да се привлича публика по този начин, но аз съм за реалистичния 
спектакъл. Вкарай своите идеи, но не пипай творбата. Добре че опе-
рата е музейно изкуство – в добрия смисъл на думата. И когато в един 
оперен спектакъл се вкарват разни измишльотини, това носи критики. 
Така се случи при едно гостуване на Софийската опера в Болшой теа-
тър – реакцията беше негативна. Просто не трябва да се забравя, че в 



41

операта е важен певецът. Едно време не е имало режисьори на оперни-
те спектакли, но пак е имало големи постановки.

– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
го представяте в бъдеще – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

– Мога само да кажа, че Пловдив ще бъде и след нас. Пловдив си 
е Пловдив, този град е родил толкова много творци, че е просто без-
смислено да му се слага някакъв етикет. Пловдив е градът на интели-
генцията още от времето на Възраждането, тази интелигенция прави 
Съединението, а и до днес Пловдив е истинската столица на България.

– Как си почивате и как се забавлявате?
– Слушам музика, от време на време ходя да плувам, имаме вилич-

ка в планината, отдъхвам си и там. Обичам да играя шах и понякога с 
един колега от Академията се състезаваме.

– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по све-
та?

– Колкото пъти съм ходил на по-дълги турнета по света, ми е идва-
ло в повече. Бързам да се прибера тук. Не че съм някакъв маниакален 
патриот, но обичам да съм си в България.

– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 
си, а то Ви привлича?

– Имаше един период, в който исках да стана актьор. Много реци-
тирах и участвах в детски театрални постановки. Но от ранна детска 
възраст свирех на цигулка и така се посветих на музиката. Имаше и 
време, в което спортувах, и даже докато бях в Музикалното учили-
ще в Плевен, си направихме отбор по баскетбол и станахме градски 
първенци. Беше интересно музиканти да победят други отбори в един 
спорт. Но не съм имал грандиозни мечти, мегаломанията ме дразни. 
Направил съм обаче няколко големи спектакъла, може би това е дос-
татъчно. 
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Проф. д-р Ромео Смилков:

ИЗКУСТВОТО ПРОДАВА ЕМОЦИИ,  
А ТЕХНИКАТА НЕ МОЖЕ ТОВА

Визитка

Пианистът проф. Ромео Смилков препода-
ва в АМТИИ от 30 години. Завършил е музикал-
ната академия «Панчо Владигеров» в София 
при проф. Люба Енчева и проф. Милена Мол-
лова. Научната му степен доктор е защитена 
през 2012 г. с труд за клавирната музика на 
Николай Стойков.

– Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност и 
имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

– Винаги съм бил особен и съм се опитвал да изразя себе си чрез 
изкуството. Започнах късно с пианото – към четвърти-пети клас, но 
още в началото свирех особено. А ако чувството за изкуство е нещо 
особено, значи още в самото начало съм бил човек на изкуството. Не 
знам дали имам непознати страни, това другите трябва да кажат. Но 
съм, общо взето, открит човек, определено съм наивен и много глупав. 
Но точно тази комбинация ме прави неотразим на сцената. Защото на 
сцената не можеш да се скриеш – не можеш да се направиш нито по-
умен, нито по-хитър, нито по-дълбок, отколкото си.

– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите?

– Интересувам се, но най-много се вълнувам от мнението на пуб-
ликата. Това е едно сумарно понятие, което изглежда неразбираемо, 
но всъщност е абсолютно ясно. Още когато свиря, усещам как реагира 
публиката. Никога не съм успял да я излъжа. Един човек може да бъде 
излъган, но публиката не. Иначе не мисля за това, как ме възприемат 
хората, аз изразявам себе си. 
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– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство“ е кли-
ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

– Това е много опасна фраза, която ни набиват, а това застрашава 
съществуването на цялата нация. Още преди 8000 години някой се е 
сетил да пробие една еленова кост и да добие звук през дупките. Това 
е било, преди да започнат рисунките по пещерите. Само това ни отли-
чава от животните. Хуманоиди е имало и преди 7 милиона години, но 
не са били хора, защото не са открили изкуството. 

При нас от едно известно време изкуството се унищожава. В един 
момент хората решиха, че трябва да станат богати. Ще посоча и кога 
точно се случи това – през 2008 г., преди кризата. Сигурен съм, защото 
много усещам публиката, и знам, че някъде по това време тя започна 
да изпада в плен на Златния телец. И докато не разберем, че робуване-
то на Златния телец води до разрушаване – генетично, интелектуално 
и физически, няма да излезем от кризата. Впрочем това го пише в мно-
го дебели книги на по-древни езици от българския. 

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

– Най-добрият. Има една картина на Йеронимус Бош – «Кола със 
сено». На нея са изобразени всички земни твари около една купа сено. 
Около нея се бият, колят и изнасилват, минават папи, кардинали и им-
ператори, а най-отгоре на купата сено е музикант с една певица. Това 
му стига – да стои на купата сено и да свири. Нищо не се е променило 
от времето на Бош.

– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 
софтуерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори 
музика или да рисува с помощта на съответните програмни про-
дукти.

– Има го това явление и то е доста видимо в музиката. Но има нещо 
много важно – изкуството продава емоции. Техниката не може това. 
Аз например нямам перфектен стил, но е важно да умееш да предадеш 
емоцията, която те е обзела.

– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 

– Шоуто е оправдано, ако успеем да изразим и внушим емоции. Но 
естествено всичко е въпрос на баланс.
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– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
го представяте в бъдеще – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

– Това, че Пловдив е един от най-древните градове, не му гарантира 
бъдеще. Един от най-древните градове – Ерихон, в момента е в много 
тежко състояние, палестниците са изолирани и градчето изглежда ис-
тински зле. В Дамаск се водят тежки битки, Тир е почти забравен. Да 
се надяваме, че нищо от това няма да се случи на Пловдив. 

– Как си почивате и как се забавлявате?
– Обичам да плувам и всякакви водни забавления, сигурно защото 

съм зодия Рак, но без да съм маниак. Харесвам Хисаря и ходя там 
всяка седмица – било на басейн, било на Римската баня от 308 г. Често 
казвам, че съм на бани, нали съм академик на БАНИ (Българска акаде-
мия на науките и изкуствата), сигурно така е редно.

– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по све-
та?

– Много обичам, бил съм в 27 страни, свирил съм в 16 от тях, и за-
ради тези пътувания знам колко красива е България. Но нямам любимо 
място тук, цялата страна е невероятно красива.

– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 
си, а то Ви привлича?

– Аз съм се занимавал само с музика, не съм имал време за дру-
го. А съм и преподавател. Може би съм интересен заради големия си 
емпиричен опит и защото никога не подсказвам решение – казвам, че 
дадено нещо може са се изсвири по няколко начина и че дори и аз не 
знам кой е най-правилният.
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Доц. Весела Статкова:

ТЕХНОЛОГИИТЕ МОГАТ ДА УЛЕСНЯТ 
ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС, НО НЯМА КАК 

ДА ИЗМЕСТЯТ ТАЛАНТА
Визитка
Доц. Весела Статкова завършва Национал-

на художествена академия – София, специ-
алност „Сценография”, а след това специа-
лизира „Живопис“, магистърска степен, при 
проф. Ото Мьовалд и магистратура по „Ди-
зайн за мултимедия и виртуална реалност“ 
в Германия. Работи като сценограф в Бълга-
рия, Македония, Швеция, Германия. Участва 
в множество изложби в страната и в чужби-
на. Преподавател в АМТИИ е от 2002 г., а от 
2008 г. е доцент. Работи в областта на сцено-
графията и дигиталните изкуства. 

– Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност и 
имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

– Изкуството е това, с което съм искала да се занимавам винаги, то е 
моето естествено място за пребиваване – като територия на свободния 
човешки дух, на бунта и на съзиданието, на стремежа към самоусъвър-
шенстване.

Открит и емоционален човек съм, но със сигурност имам непозна-
ти за колегите и студентите страни.

– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите?

– Като положителен герой :-)
– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство“ е кли-

ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

– Това е фраза, тиражирана през първата половина на ХХ в., време 
на подем и радикални промени, на нови направления и жанрове в из-
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куството, както и на големи изпитания в историята на човечеството. 
Силно изкуство се ражда в трудни времена. Истинският артистичен 
дух доказва себе си не сред удобства и уют. Големите и истински въл-
нуващи произведения на изкуството притежават силата да вдъхновя-
ват и въздействат на човешкото съзнание. Това не се харесва особено 
от политиците. Общественото битие е резултат от нивото на обществе-
ното съзнание, а не обратно, както ни бе втълпявано през годините на 
социализма. В едно консуматорско общество подобна фраза е удобно 
оправдание, умело втълпявано на масите, за да бъдат контролирани 
чрез евтини заместители – псевдоизкуство и псевдообразование. Бъл-
гарското изкуство и култура са конвертируемата валута на България. 
За съжаление това е нещо, което нашите политици упорито отказват 
да разберат.

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

– Има една японска поговорка: «Ако искаш да събираш плодовете 
на труда си след 1 година, засей ориз. Ако искаш да събираш плодо-
вете на труда си след 10 години, засади дърво. Но ако искаш да съби-
раш плодовете на труда си след 100 години, образовай хората.» Така 
че целта на нашата работа е далечна, но това е моят избор и моят път.

– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 
софтуерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори 
музика или да рисува с помощта на съответните програмни про-
дукти.

– Много съществуващи днес професии ще изчезнат или ще се тран-
сформират. Част от човешките дейности вече се извършват от изкуст-
вен интелект. Задачата ни като хора на изкуството е не само да бъдем 
консуматори и наблюдатели на тези процеси, а да ги познаваме добре, 
да бъдем критични и да можем да ги направляваме. Затова е необходи-
мо образование. Магистърска програма «Мултимедия и виртуална ре-
алност», която създадохме в нашата Академия, е насочена именно към 
студенти, които биха искали да се развиват в тези различни области на 
изкуството, които не се страхуват да експериментират, за които рабо-
тата с кода е част от творческия процес. Софтуерът сам по себе си не 
може да замести автора, но може да бъде произведение на изкуство-
то. В ръцете на един дигитално компетентен и владеещ необходимия 
специализиран софтуер артист компютърът е инструмент, с помощта 
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на който може не само да подпомогне работата си, но и свободно да 
експериментира, да открие нови изразни средства, нови жанрове, нови 
пространства за идеите си и за своята собствена реализация. 

Творчеството е тази дейност, в която притежаващият талант и об-
разование човек трудно може да бъде заменен от машината. Техноло-
гиите могат да улеснят творческия процес, но няма как да изместят 
таланта.

– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 

– Шоуспектакълът е жанр в сценичните изкуства и може да бъде 
или изкуство или кич. Важно е да научим младите хора да правят раз-
лика между двете и да предпочитат първото.

– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
го представяте в бъдеще – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

– Потенциал безспорно има, но той се нуждае от развитие, защото 
за да има интелигентен град, трябва да има интелигентни граждани.

– Как си почивате и как се забавлявате?
– Работейки. Приемам работата си като една сериозна игра.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по све-

та?
– Пътуването не е цел, а процес, чрез който непрекъснато се себе-

опознаваме. Моето място сега е «42°14´с.ш./ 24°75´и.д.».
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 

си, а то Ви привлича?
– Това, което ме интересува, е бъдещето и идеите, които искам да 

реализирам. С познание за миналото гледам напред. 
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Доц. Кирил Чапликов:

ЗАИГРАВАНЕТО С ШОУТО Е ДОГОВОР 
 С ДЯВОЛА

Визитка
Доц. Кирил Чапликов е декан на факултета 

„Музикална педагогика“ в АМТИИ. Завършил 
е музикалното училище в Пловдив, а след това 
и Българската държавна консерватория. Поч-
ти веднага след дипломирането си започва ра-
бота в АМТИИ като преподавател. Не обича 
юбилеите, но когато на 5 април т. г. отишъл 
на концерт на Нюйоркската филхармония, ус-
тановил, че това се е случило точно 40 години 
след първия му концерт пред публика на 5 ап-
рил 1978 г.

– Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност и 
имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

– Аз винаги съм бил привлечен от изкуството, даже не само като 
творец, а и като консуматор. Израсъл съм в такова семейство – баща 
ми беше много известен лекар, който обичаше да пее и даже са му 
предричали музикална кариера, но той е избрал медицината. Но в на-
шето семейство потребяването на култура беше ежедневие. Затова аз 
съжалявам сегашните хора, чийто поглед към културата е изкривен. За 
тях културата е да си направят селфи и така да се покажат. Не искам 
да критикувам никого, но ми е мъчно, че културата придобива други 
измерения. 

Едва ли имам непознати за колегите и студентите ми страни, но 
всъщност не зная. Аз идвам, върша си работата с удоволствие и това е.

– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите?

– Като нормален човек. Ако искам да ме възприемат по някакъв 
конкретен модел, би означавало да се превърна в позьор, да играя ня-
какъв театър. И освен това би означавало да се вземам много насери-
озно, а аз никак не харесвам това. Иначе се интересувам от мнението 
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на хората, но без това да е водещо за мен. Не бих се държал по даден 
начин само за да създам добра представа за себе си. 

– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство“ е кли-
ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

– Не искам да критикувам ситуацията в България, защото криза в 
изкуството има навсякъде по света. Имам предвид чистото изкуство. 
Просто векът е такъв – по-технологичен, процесите се развиват на го-
ляма скорост. А изкуство не може да се прави на скорост. Животът ня-
кога е бил друг и може би в това е отговорът на въпроса как за краткия 
си живот композитори като Моцарт и Шуберт са ни оставили такова 
огромно наследство.

У нас със сигурност се твори на световно ниво. Не съм специалист 
в другите изкуства, но в музикалното има много добри артисти. Ще ми 
се обаче големите български таланти да се развиват повече тук, защото 
навън някак нещата се размиват. Там много сфери на изкуството при-
добиха доста по-комерсиален характер и често се случва най-извест-
ните творци да не са най-добрите – просто имат по-успешни рекламни 
екипи, които им изграждат образа на легенди, и човек се чуди защо. 

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

– Аз съм доволен от този избор – без да правя бомбастични изя-
вления, мисля, че съм си свършил нормално работата. Минаха много 
концерти, много студенти, в последните години започнахме да правим 
и оперен театър в Академията. Имаме много добри студенти във во-
калния клас и малък оркестър и правим премиери на опери, които не 
са поставяни досега. Това носи и тръпката на изследователската рабо-
та, интересно е и е един вид забавление. Щастлив съм от работата си.

– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 
софтуерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори 
музика или да рисува с помощта на съответните програмни про-
дукти.

– Технологиите навлязоха до такава степен в изкуството, че често 
се стига до манипулация на реалните дадености. Иначе те помагат – 
вече не пиша ноти с молив и гумичка, а използвам компютърни про-
грами. Но всичко трябва да е с мярка – има оркестри, в които музи-
кантите използват таблети, вместо да използват партитури. Но аз съм 
разгръщал ноти, в които мои колеги нещо са отбелязвали – примерно в 
даден момент флейтата да звучи по-тихо, това е толкова истинско като 
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преживяване, че не мога да си представя таблетът да го замени. Нали 
говорим за изкуство, софтуерът е нещо друго. 

– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 

– Ако погледнем от финансовата страна, сигурно е оправдано, за-
щото и артистите трябва да се хранят. Но това е договор с Дявола и 
общо взето, го правят хора, които нямат кой знае какво да покажат. 
Големите артисти губят надпреварата с шоу спектаклите, но добре че я 
има операта и световните културни центрове, където нещата са както 
преди векове – Рим, Милано, Лондон, Ню Йорк, Виена...От друга стра-
на, не съм толкова консервативен, че да смятам, че изкуството трябва 
да замръзне и да не се развива. Има и сполучливи опити във внасянето 
на модерен привкус в някои постановки, въпросът е да не се стигне до 
брутално заиграване с публиката. 

– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
го представяте в бъдеще – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

– Аз съм шовинист на тема Пловдив и всеки ден си напомням, че 
за мен е шанс и чест да живея тук. Струва ми се, че градът се разви-
ва добре. Имаше години на едно стъписване – не само в Пловдив, в 
цялата страна, но се отърсихме. Принос имат и младите хора – тук 
има много висши учебни заведения, и студентите налагат своя ритъм 
и облик. Европейската столица на културата също даде някакъв тласък 
на града – нямам предвид, че ще дадат някакви пари и ще се направят 
някакви неща, а усещането у хората. Гордея се с този град и не бих го 
сменил с нищо. 

– Как си почивате и как се забавлявате?
– Поставям строга граница между работата и почивката и когато 

почивам, гледам да не мисля за работата.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по света?
– Моето място е Пловдив. Обичам да пътувам, но за малко. Където 

и да отида, след десетина дни, максимум две седмици, искам да се 
върна тук.

– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 
си, а то Ви привлича?

– Не се сещам, но аз и не съм човек с някакви големи планове. 
По-скоро смятам, че човек трябва да се научи да оценява всяка ситуа-
ция и да се радва и на дребните неща. 
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Проф. Магдалена Чикчева:

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД КИПИ  
ОТ ТАЛАНТИ

Визитка
Проф. Магдалена Чикчева е виолончелист-

ка, работи в АМТИИ повече от 40 години. 
Определя академията като първото и послед-
ното си работно място, макар паралелно с 
преподавателската си работа да е свирила в 
Пловдивската филхармония, а понастоящем – 
и в Пазарджишкия симфоничен оркестър. За-
вършила е музикалната академия „Панчо Вла-
дигеров” в София, а след това – и майсторски 
клас. Лауреат е на конкурса „Светослав Обре-
тенов”, носител на грамота от международ-
ния конкурс „Чайковски“.

– Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност и 
имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

– Изкуството за мен е въпрос на интереси и занимания – целият ми 
живот премина в изкуството. Едва ли имам непознати страни, особено 
за колегите ми в Академията, след 40 години там. А и при нас всичко е 
толкова открито, така че не вярвам. 

– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите?

– Много бих искала да ме възприемат като най-обикновен човек и 
добронамерен приятел. Но рядко се интересувам от мнението на хора-
та, дано не прозвучи грубо. 

– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство“ е кли-
ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

– Разбира се, че у нас се прави изкуство на световно ниво, българ-
ският народ кипи от таланти. Ние сме малък народ, у нас изкуството е 
започнало да се развива късно. Докато ние сме били под робство, циви-
лизованата Европа е натрупала ценности и постижения, от които всич-
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ки се учат. Но въпреки че при нас изкуството е започнало да се развива 
толкова късно, България вероятно е дала най-много на света в областта 
на културата и изкуството – в процентно отношение. Впрочем това е 
така и в другите области – цялата съвременна цивилизация се крепи на 
компютъра, а той е плод на български мозък. Така че не смятам, че не 
е време за изкуство, но за съжаление то не се счита за необходимо, за 
важно, не му се отделя нужното внимание. Нашето съсловие е силно 
пренебрегнато – имам предвид изпълнителското изкуство. То може и 
да изчезне – с такова отношение към него. Много оркестри в България 
изпитват недостиг на инструменталисти – няма добри заплати, децата 
бягат навън. И нашите оркестри скоро ще започнат да вегетират, а все 
повече инструменталисти в пенсионна възраст продължават да свирят 
и свирят. Няма млади хора. 

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

– Прекрасен, защото това е призвание. Постиженията на изкуство-
то, науката и образованието не са материални, не могат да се пипнат с 
ръце, но са налице. Ще цитирам нашия покоен ректор проф. Иван Спа-
сов, който на едно събрание в академията преди години каза: «Да ви 
напомня, колеги, че разрушената тотално след Втората световна вой-
на Германия започва да възстановява първо концертните зали, музеи-
те, театрите и библиотеките.» Това е, което дърпа един народ напред, 
дори и в тези технократски времена. 

– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 
софтуерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори 
музика или да рисува с помощта на съответните програмни про-
дукти.

– В областта на развлекателното изкуство е така. Технологиите са в 
помощ и на класическото изкуство – какво по-добро, когато се прави 
запис, в студиото да има такава техника, която може да отстрани и 
най-малкия звуков дефект. Но само толкова – в класическото изкуство 
не може да има фалшификации – там нещата са прекалено сложни 
и задълбочени и дори неподготвеното ухо може да разбере за какво 
става дума. 

– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 

– Това е много деликатен въпрос и за да отговоря, ще се върна назад 
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в годините. Преди към филхармониите имаше образователна дейност. 
Например към Пловдивската фирхармония имаше струнен квартет, 
духов квинтет и струнен оркестър. Те непрекъснато обикаляха окръга, 
а малките състави влизаха и в училищата и децата биваха привличани 
към истинското изкуство. Ходеха дори в детските градини и предста-
вяха най-сладките песнички и така децата се запознаваха с класиче-
ското изкуство. След промените на всичко това беше сложен край и 
ни заля масовата култура. А по принцип компромис с изкуството не 
трябва да се прави. Да се върви по вкуса на публиката и да се правят 
нестойностни неща, не е правилно. Затова съществуват различните 
жанрове – за всяка публика... Въпросът е да не стане, както се случи у 
нас – чалгата да залее всичко и под музика да се разбира чалга. 

– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
го представяте в бъдеше – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

– Надявам се, защото Пловдив е град с голям потенциал и големи 
таланти. 

– Как си почивате и как се забавлявате?
– В дома и със семейството си.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по све-

та?
– В продължение на 20 години сме пътували с моя мъж по турнета 

и благодарение на тях оцеляхме в много тежките за изкуството години. 
И докато пътувахме, макар и понякога само през прозореца, видяхме 
много места. Интересно е човек да отиде и да види, но защото много 
съм пътувала, знам, че в България е най-хубаво. Радвам се да пътувам, 
но със съзнанието, че ще се върна. Така че България е моето място.

– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 
си, а то Ви привлича?

– Имаше един много хубави години, в които свирех в струнен квар-
тет. Те отминаха по много причини, а в областта на струнния квартет 
много трудно се създава единство между четирима души, сложно се 
създава такъв състав. На мен не ми се случи да свиря дълго в такъв 
състав, а много бих искала. 
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Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак:

ЗА ДА СИ ТВОРЕЦ, ТРЯБВА  
ДА СИ «ЦЕЛУНАТ» ОТ ГОСПОД

Визитка
Проф. Тони Шекерджиева-Новак е зам.-рек-

тор на АМТИИ с ресор научноизследователска 
и международна дейност и преподавател по 
класическо пеене. Свири на цигулка от 5-годиш-
на, завършва музикалното училище в Пловдив, 
а след това и Българската държавна консерва-
тория в София с класическо пеене. След дипло-
мирането си започва работа като солистка в 
Пловдивската опера. Става солистка и на Ви-
енския Моцартов ансамбъл. Когато се завръща 
в България, прекратява сценичната си дейност 
и започва педагогическата си работа, първона-
чално в НУМТИ „Добрин Петков“, а след това и в АМТИИ.

– Каква е частта на човека на изкуството във Вашата личност и 
имате ли непознати за колегите и студентите Ви страни?

– Изкушавам се да кажа – 99%, защото, каквато и позиция да за-
емаш, ти си оставаш човек на изкуството, тъй като от тази сфера си 
тръгнал. Няма нищо лошо в това да търсиш изкуство навсякъде. Из-
следователите на Бах съзират математическо мислене при анализ на 
музиката му, но и много математици се оказват талантливи музиканти.

Аз съм открит човек, но често си мисля, че това не е най-доброто 
ми качество. Хубаво е да оставяме и по нещо неразгадано. Но... вече 
съм показала почти всичко от себе си – виждали са ме и от прекрасна-
та, и от бясната ми страна. 

– Как бихте искали да Ви възприемат хората и всъщност инте-
ресувате ли се от мнението на другите?

– Много дълги години се борих със зависимостта си от чуждото 
мнение за мен. Много съм страдала и плакала, ако някой ме е погле-
днал накриво, а в оперните среди все ще се намери някой да те пог-
ледне не както трябва, точно когато не трябва. Но може би след 50-ата 
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си годишнина помъдрях. Не казвам, че вече не ме интересува какво 
мислят хората за мен, но най-важното е аз какво мисля за себе си и как 
трябва да постъпя в даден момент, за да не ме е срам след това. Мисля 
си, че бих искала хората да ме възприемат не само като усмихната и 
благоразположена, а и като човек, с когото трябва да се съобразяват. 

– Мислите ли, че фразата „Сега не е време за изкуство“ е кли-
ше, или всъщност въпреки всички финансови проблеми в държа-
вата у нас се твори на световно ниво?

– Винаги е време за изкуство! Дори когато е най-зле, в тежки годи-
ни на войни и кризи, пак са се създавали прекрасни неща. Всъщност 
„криза“ означава промяна, рязък прелом, решителен момент. Решите-
лен момент за създаване на нещо значимо и ценно!

Как е у нас? У нас се прави изкуство, но въпросът със световното 
ниво е сложен. Защото, какво е световното ниво и дали ние трябва да 
се стремим към него?! Дали трябва да имаме за пример онази поста-
новка на „Аида“, в която Радамес е яхнал бронетранспортьор играчка? 
Аз мисля, че не. Такъв пример не ни е нужен.

Световни имена в областта на музиката сме дали много на света, 
даваме ги и сега. Аз ще се огранича в сферата на операта. До големите 
личности от миналото днес поставяме една Красимира Стоянова, една 
Соня Йончева... Стоянова впрочем е възпитаничка на АМТИИ. Тя е 
доктор хонорис кауза на Академията. Кариерата й тръгна от Нацио-
налната ни опера, но има ли значение къде е станала световно име? Тя 
е българка! 

– Добър избор ли е човек да се посвети на изкуството, науката 
и образованието?

– Този избор не е лесен, но е интересен. 
– Променят ли научните технологии изкуството и измества ли 

софтуерът таланта? В наше време едва ли не всеки може да твори 
музика или да рисува с помощта на съответните програмни про-
дукти.

– Няма как без надареност да станеш певец, каквито и технологии 
да използваш. Технологиите правят възможен достъпа до иновациите, 
до актуалното развитие и модата в съвременното изкуство, но за да си 
творец, трябва и да си целунат от Господ.

– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се до-
ближава до шоуто, за да привлича младите хора? 
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– Ако не се прави компромис, класическата музика ще достига до 
твърде ограничен кръг от хора. Въпросът е да се намери баланс между 
изкуството и шоуто и атрактивните елементи да не доминират. 

– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си 
го представяте в бъдеще – имаме ли потенциал да го превърнем в 
един от бъдещите «интелигентни» градове?

– Като си помисля, че през 1980 г. пренебрегнах София и се върнах 
в Пловдив, през 1986 г. избрах Пловдив пред Познан, а през 1991-а 
предпочетох Пловдив и пред Виена, означава, че за мен в този град 
има нещо магично. Когато се връщах тук като студентка, слизайки от 
влака, вдишвах с пълни гърди. Пловдив е град със собствено ухание, 
със собствен дух! Град, съхранил напластяванията на хилядолетна ис-
тория, която вдъхновява всеки, докоснал се до него. От «интелигент-
ността» си избирам използването на екологичните и енергийно ефек-
тивни системи, които ще съхранят града ни и ще улеснят живота ни. 
Важно е да споменем, че специалистите, които ще внедряват модерни-
те системи за управление, трябва да имат среда, която би ги задържала 
тук. Изкуството със сигурност е част от тази среда!

– Как си почивате и как се забавлявате?
– Почивам си, като работя, но когато се намери време, се събираме 

с приятели и близки роднини. Най-прекрасни са летата, когато цялата 
ни фамилия се събира заедно. А иначе аз непрекъснато се забавлявам 
– когато работя, когато преподавам, дори когато споря! 

– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по све-
та?

– Ходила съм дори до Китай, пътят беше 21 часа, а и тогава не се 
уморих – толкова обичам да пътувам. Но «моето» място е в България, 
на 45 км от Пловдив, и се казва Зелениково. Имаме фамилна къща, 
строена през 1921 г., в която всяко поколение от рода ни влага нещо от 
себе си, облагородява я, и аз се чувствам прекрасно там. 

– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота 
си, а то Ви привлича?

– Искам да скоча с парашут, или да се гмурна с акваланг, но сигурно 
няма да се получи, защото вече изпитвам страх. Но... все още имам 
желание за нещо щуро!
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