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Предговор от редактора
Уважаеми читатели,
В тазгодишното издание на Нощта на учените за трети път ви
поднасяме книга с интервюта, която нарекохме Хора на изкуството.
Новото поколение и духовният свят на човека. Водеше ни желанието
да се срещнем с млади преподаватели – хора от академичния кръг,
които са истински влиятелни – не защото са богати и известни, а
защото са отдадени, талантливи, динамични, интересни, вдъхновяващи, чувствителни. Все повече гласове се надигат в едно колективно
признание – че жадуваме за истински и смислени неща, че сме уморени от заобикалящата ни посредственост, агресия, лудост и мизерия
на духа.
Хората на изкуството, с които журналистката Ваня Драганова
разговаря, и които са „героите“ в това издание, принадлежат към
една и съща академична среда и знаят какво е свобода – те работят
ежедневно с потенциала на човека – своя и на своите студенти. Те
ни убеждават, че актът на преподаване на изкуства е сакрален акт,
проникнат не само от цивилизационни послания или от търсене на
истината. Това е акт на подкрепа на дарбата, акт на поощряване
на човешкия потенциал, акт на ежедневно „отглеждане“ на таланта по стотици различни начини. Нашите герои ни убеждават, че в
техните аудитории, ателиета и сценични пространства се създават
основите на духовния свят на новото поколение.
Визитките представят героите на книгата като брънки от една
и съща културна верига – пъстра, свежа и млада. В нейната основа
стои двойката учител – ученик. Идентифицирали са се с техния инструмент – пиано, китара, кларинет, тамбура, или с тяхното изкуство – графичен дизайн, моден дизайн, фотография, хореография,
джаз... Тази година Ваня Драганова се срещна с десет млади творци: Владимир Владимиров, Весела Гелева, Александър Гьошев, Стела Динкова, Димо Енев, Мариана Камбурова, Велислава Карагенова,
Динка Касабова, Едуард Сарафян и Мирослав Турийски. Всички те са
преподаватели в Академията за музикално, танцово и изобразително
изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, а ние ги нарекохме събирателно
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„новото поколение“. Младите преподаватели отговарят на едни и
същи въпроси, подобно на анкета.
Чрез нашите въпроси търсихме мотивите за избора на попрището, защото вярваме, че това е, на което трябва да се учим непрекъснато – да правим избор, да вземаме решения и да бъдем свободни за
разгръщане на дарбите си:
Защо избрахте изкуството за свой път в живота и добър
избор ли е това?
Как се чувства един млад човек, когато се посвети едновременно на изкуството, науката и образованието?
Искахме да разберем и тяхното отношение към променящия се
свят, защото вярваме, че въпреки трагичното състояние на повечето български сцени, оркестри, хорове, фестивали, които се гледат
очи в очи с живата мизерия, промените към по-добро бъдеще кълнят
в настоящето, защото генераторите на промени са в действие:
Как се променя изкуството днес, когато и в него навлязоха куп
технологии, които може би в някаква степен заместват таланта?
Но пък, от друга страна, вече много хора владеят технологичните
новости и дарбата отново излиза на преден план:
Как би изглеждало едно съвременно ателие за таланти в
светлината на технологичните реалности?
Как си представяте връзката между изкуство и наука в
следващите 20 години?
Интересуваше ни и темата за самочувствието на хората на изкуството, не само за да разберем имат ли те чувство за „корени и
крила“, но и да почувстваме мащабите на вътрешния потенциал на
България върху културната карта на света:
Как стои България в световен мащаб в сферата на вашето
изкуство?
Кои са хората на изкуството, от които се учите?
Имате ли ученици, с които се гордеете?
Искахме да разберем кое привлича публиката и къде е мярката за
добрия вкус при осъществените с размах художествени начинания.
Искахме да прогнозираме заедно бъдещето на гради си, вслушвайки
се в гласовете на нашата „представителна извадка“ от хора на изкуството:
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Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се
доближава до шоуто, за да привлича по-широка публика?
Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си
го представяте в бъдеще?
Опитахме се да надникнем и в личния свят на творците, защото
творческият огън понякога ощетява твореца, отнема енергия, тревожи, подлудява, до степен, че се губят обикновените човешки мигове и спасителните лични пространства:
Как си почивате и как се забавлявате?
Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по
света?
Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота си, а то Ви привлича?
В това издание същевременно намираме утеха, че независимо от
мизерните условия на българската среда, където всичко е в „криза“
(образование, здравеопазване, свобода на словото, политика, ценности…), на територията на Академията откриваме съзидателна воля,
която ни окуражава, че не тъне в страдание, не унива и не се предава
духовният свят на човека.
„Хора на изкуството. Новото поколение и духовният свят на човека“ е книга, от която ще научите, че специализантка на академията
от Финландия прави майсторски клас по народно пеене в Равногор; че
за българския народен танц не е измислен универсален танцопис, който да предава формите във времето и пространството; че фотографите продължават да използват „тъмни стаички“, но вече разполагат и с „бели лаборатории“; че излизането на човека в Космоса през
60-те години на миналия век е променило изкуството; че за да свирим
на даден музикален инструмент, ние трябва да бъдем поставени и
добрата постановка на тялото предопределя извличането на звука,
артикулацията, щрихите и интонациите от инструмента, а това е
… Наука. В интервютата ще уловите фината чувствителност на
човека на изкуството, за когото захаросаната халтура се превръща
в тип разврат и регламентирана печеливша чалга; или който не би
направил компромис и не би живял добре със себе си, пренебрегвайки
етичните норми; или който иска с танца да разказва истории, защото знае, че окото е ненаситно, но душата трябва да се храни с емоция…а историите докосват душата и емоциите на човека… Книга7

та захранва и нуждата от чиста човешка близост, защото на места
има и изповедни пасажи. Ваня Драганова е „измъкнала“ множество
признания, които на фона на грубата циничност и арогантност на
времето са чисти като мъниста: че най-трудното нещо в изкуството е човек да бъде силен индивидуалист и да остане такъв, въпреки
всичко; че е прекрасно чувството да си едновременно музикант и преподавател, защото то те свързва с онова възвишено зрънце, което
всеки носи в себе си; че всеки избор, който усетиш със сърцето си,
е добър; че преподавателят се зарежда с оптимизъм, когато види
светлинката в очите на студентите си; че новото предизвикателство пред изкуството е не да се разтвори към масите, а да събере
фокуса си към духовния свят на човека.
И накрая, някак с намигване и на шега, книгата ни окуражава, че
винаги можем да изберем изкуството, ако не ни се получи с математиките и с науките…и като тийнейджър да се настаним с любов
завинаги някъде във фюжъна между джаза и рок музиката.
За проекта: „Европейска нощ на учените 2019“ е посветена на
Годината на културата, науката, младите в науката и изкуството и
новите умни градове. Нощта се провежда едновременно в 300 града в
Европа. Като част от мрежата от участници в проекта „Изследователи в триъгълника на знанието“ (K-TRIO 3) си поставяме целта
да приобщим младите хора към разговор за академичното поприще.
Доц. д-р Петя Бъркалова
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Доц. д-р Владимир Владимиров:

ИЗКУСТВОТО НЕ Е МУЗЕЕН ЕКСПОНАТ
Визитка

Владимир Владимиров е роден в Стара
Загора, където прави и първите си стъпки в
музиката в ДФА „Загорче“. По-късно завършва НУФИ „Филип Кутев“ – Котел и АМТИИ
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. В академията работи последователно като щатен
музикант, асистент, а днес – като доцент по
тамбура. Диригент на Академичен народен
оркестър. От 2018 г. е поканен да преподава и
в Академията за изкуство и култура в Осийек,
Хърватска.

– Защо избрахте изкуството за свой път в живота и добър избор
ли е това? Как се чувства един млад човек, когато се посвети едновременно на изкуството, науката и образованието?
– Моите родители ме насочиха към музиката и към фолклора в частност. В детските ми години решиха, че имам някаква музикална дарба,
и понеже тогава беше модерно всеки да участва в някакъв кръжок, ме
насочиха към тамбурата. Записаха ме в пионерската школа и музиката ме завладя. И когато реших след седми клас да кандидатствам в
музикалното училище в Котел, родителите ми бяха против, но аз бях
много настоятелен и те ми позволиха да поема по своя път. Оттогава
и до настоящия момент нещата при мен се развиват така, че няма как
да бъда недоволен от живота си с музиката, напротив, щастлив съм.
Преподаването предполага контакти с още по-млади от мен хора. Това
ме зарежда, а и се уча от тях. Това е двустранен процес.
– Как се променя изкуството днес, когато и в него навлязоха куп
технологии, които може би в някаква степен заместват таланта?
Но пък, от друга страна, вече много хора владеят технологичните
новости и дарбата отново излиза на преден план.
– Талантът е основната движеща сила в изкуството. Технологии9

те могат само да ни подпомагат – има много информация, клипове в
YouTube, вече е достъпна музика, която преди беше апокрифна и си
предавахме записи, но само толкова.
– Как би изглеждало едно съвременно ателие за таланти в светлината на технологичните реалности?
– В моята сфера днес не е много по-различно от преди – продължаваме да боравим с ръцете си, с инструмента, който се опитваме да
овладеем. Но, разбира се, компютърът е неизменна част от нашата работа – например с програмите за композиране, които ни позволяват да
чуем дадена композиция веднага, преди още да я изсвири жив оркестър, и така да видим кои са грешките и кои са добрите страни.
– Как си представяте връзката между изкуство и наука в следващите 20 години?
– Много преди да ми зададете този въпрос се готвех да напиша един
доклад за това, как в днешно време техниката подпомага писането на
дисертации. Достатъчен е един смартфон, с който да ходиш и да снимаш, да правиш интервюта с респонденти и после да ги дешифрираш.
Така че не мога да си представя докъде ще стигнат технологиите в
следващите 20 години, но че ще улесняват научната работа и в изкуството, е сигурно.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на вашето
изкуство?
– Имаме много имена, които са познати в етносферата по света.
Общността, която се занимава с етномузика, не е много голяма, но без
съмнение българите сме добре известни в Европа, а и в Щатите. И у
нас непрекъснато идват чужденци, които се опитват да вземат нещо от
нашата музика и нашето изкуство. Една специализантка на академията от Финландия например прави майсторски клас по народно пеене в
Равногор – учи други хора на нашия фолклор по един проект на Европейската столица на културата.
– Кои са хората на изкуството, от които се учите?
– Уча се от много хора. Наскоро имахме един концерт фолклорна
музика пред Община Пловдив – в него участваха само чужденци след
един уъркшоп в Рила. И един колега ми каза: „Всъщност ние имаме
какво да научим от тях, от това, как те представят нашата музика.“
Така че се уча и от чужденците, защото ние се опитваме да правим
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музика не толкова за хората, за преживяването, а преследваме някакво
висше изкуство и сe опитваме да шашнем другите музиканти от гилдията, да получим тяхното признание. Тоест се опитваме да впечатлим
другите професионалисти, а не да завладеем публиката. А чужденците
правят точно обратното – на сцената те свирят първо за свое собствено
удоволствие и след това – за удоволствието на публиката, не ги интересува дали са сбъркали някакъв тон и дали се е получило цялото
произведение, те просто преживяват музиката. А това е основното във
фолклора – тази музика е създадена да весели хората – дали на мегдана, или на масата. Затова се уча да намирам в музиката не само академичния ѝ смисъл, а онзи, който е близък до хората. Естествено уча се
и от колегите в академията, и от студентите.
– Имате ли ученици, с които се гордеете?
– Наскоро правих равносметка, че откакто преподавам в акдемията,
моя клас по тамбура са завършили около 65 души. Голямат част от тях
се реализират като професионалисти и имат своя кариера не само в
България, така че имам поводи за гордост.
– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се доближава до шоуто, за да привлича по-широка публика?
– Това е спорен въпрос. Има мнение, че непременно трябва да запазим традицията такава, каквато е, но времената се променят и изкуството също трябва да отговаря на новите изисквания. Изкуството
не е някакъв музеен експонат, че да кажем: „Ще го правим така, както
са го правили преди 50 години.“ Но не трябва да се прави компромис
с качеството. Тоест хората, които се занимават с изкуство, трябва да
се променят и да се развиват, но трябва и да възпитават публиката в
новите тенденции.
– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си го
представяте в бъдеще?
– Хората са важни в един град, а в Пловдив има много качествени
хора на изкуството, така че те ще спомогнат за неговото развитие.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Почивам си със семейството си, като обичаме да ходим на тихи
места, включително и на село при родителите ми. Там имам един хамак под една лоза – като легна на него, забравям за всички проблеми.
Забавленията и радостите също са с децата и семейството ми.
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– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по света?
– От няколко години си харесах село Фанари на гръцкото море –
напомня ми Китен отпреди 20 години, отпреди да го завладеят тълпите туристи. Иначе напоследък пътувам много, защото преподавам и в
един университет в Хърватска, и пътуването по работа започва да ми
тежи.
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота
си, а то Ви привлича?
– Мисля, че един творец не трябва да бъде предсказуем и скучен,
трябва да бъде малко ексцентричен, казвам това и на студентите. Затова и бих скочил с бънджи или с парашут, за да изпитам нов адреналин,
нова тръпка.
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Доц. д-р Весела Гелева:

КОМПРОМИСИТЕ В ИЗКУСТВОТО СА
ТИП ДУХОВНО ПРЕДАТЕЛСТВО

Визитка
Весела Гелева е преподавател в АМТИИ
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив от 1994 г.
Завършила е НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив със специалност пиано и музикална теория. Висшето си образование получава в НМА
„Панчо Владигеров“ – София в класа по хорово
дирижиране на проф. Васил Арнаудов и проф.
д-р Виржиния Атанасова. Работи като преподавател по пиано, солфеж и естетика в НУМТИ „Добрин Петков“ и като диригент на Хора
на Държавна опера – Пловдив, Хора на пловдивските момчета и младежи „Стефка Благоева“,
ППД „Ангел Букорещлиев“, Дамски хор „Тримонциум“, хор при храм „Св. Георги“ – Пловдив и камерен смесен хор при
същата църква.
През 2006 г. създава Академичен смесен камерен хор „Гаудеамус“ при
АМТИИ – Пловдив. През 2014 г. получава наградата „Музикант на годината“ – категория „Ансамбъл“, на Allegro vivace. Доц. д-р Весела Гелева
е носител на награда за високо хорово-диригентско майсторство от 13-и
международен хоров фестивал на православната музика „Достойно есть“
– Поморие. Носител е на академичната наградата „Меден чан“ за високи
художествено-творчески постижения.

– Защо избрахте изкуството за свой път в живота и добър избор
ли е това? Как се чувства един млад човек, когато се посвети едновременно на изкуството, науката и образованието?
– Изборът е случаен при мен, не е детска мечта, както при повечето
колеги. Просто баща ми беше меломан и ми купи пиано, на което аз
трябваше да свиря не много доброволно. После постъпих в Музикалното училище, където имах големия шанс да срещна Стела Ослекова,
която преподаваше пиано, и така се мотивирах да продължа в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“, където специализирах хорово дирижиране. Можех да остана в общия профил „Теория
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на музиката“, но дирижирането ме привлече чисто мануално, не беше
подплатено с някакви идеи за бъдещето. Дали да се посветиш на изкуството е добър избор, е много индивидуално. Нашето време беше
много различно от това, което е сега. Аз имам студенти, които имат
желание да продължат да се занимават професионално с музика, и
съвсем открито и честно, без сладникави фантазии, им казвам каква е
реалността и какво ги очаква. Трябва да са подготвени, че ще вложат
много усилия и труд и в 90% от случаите няма да има резултат. Това
звучи черногледо, песимистично и немотивиращо, но за мен това е
реалността. Никога преди не ми и е минавало през ума, че културата
може да бъде поставена в положението, в което е сега.
– Как се променя изкуството днес, когато и в него навлязоха куп
технологии, които може би в някаква степен заместват таланта?
Но пък, от друга страна, вече много хора владеят технологичните
новости и дарбата отново излиза на преден план.
– Технологиите са нож с две остриета, има някакъв дуализъм в тях.
От една страна, помагат, от друга – вредят, но ние трябва да ги приемем и да се опитаме да извлечем доброто. Например при озвучаването
на един концерт в открито пространство, където няма естествена акустика, техниката може да помогне изключително много. Но не мисля,
че ще дойде време, в което технологията ще замени човека в изкуството. Въображението не може да се репликира технически. Нали все пак
това е отличителната черта на човека от животното – наличието на
въображение. Силно се съмнявам, че машината може да репродуцира
човешката фантазия.
– Как би изглеждало едно съвременно ателие за таланти в светлината на технологичните реалности?
– Точно в сферата на хоровото дирижиране техниката трудно може
да има голямо влияние, при нас инструментът е човешкото тяло.
– Как си представяте връзката между изкуство и наука в следващите 20 години?
– Като човек, който участва в научни журита, и е на първо място изпълнител, след това – преподавател, и на трета позиция – автор
на научни трудове, мисля, че връзката между изкуството и науката не
е добра. Имам предвид отношението към научните кадри в страната
в момента – например БАН и културните институти, където работят
много качествени хора. Те получават мизерно заплащане и работят в
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лоши условия. Ако се промени базата, ще се промени и надстройката,
т.е., ако на тези хора се предложи един достоен начин на живот, те биха
могли да дадат много повече от себе си.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на вашето
изкуство?
– България има славата на хорова страна, но за съжаление в минало
време. Известни са имената на Васил Арнаудов, Георги Робев, Стоян
Кралев, Лилия Гюлева и много други. Всепризнат факт е, че сме печелили изключително престижни хорови форуми, но такива победи
напоследък са малко. В момента едва ли не във всеки малък град има
някакъв музикален фестивал, който обичайно е без особена стойност,
но съществува и се обезпечава по някакъв начин. И хоровете носят оттам медали и награди, без да говорим за сериозно музикално изкуство,
а за регионални постижения. В днешно време е изключително усилие
да се поддържат певческите състави – дори само по причина, че хоровото пеене е ангажимент няколко пъти седмично по 2-3 часа. Темата е
много по-широка – всичко тръгва от възпитанието на децата, във всеки
един смисъл на тази дума, а то не е на ниво. Например в часовете по
музика децата учат страшно много музикална фактология, а това въобще не им помага да заобичат музиката. Нещата в учебните програми са
кардинално сбъркани според мен.
– Кои са хората на изкуството, от които се учите?
– От всички. Уча се и от собствените си неудачи и успехи и от тези
на всички останали. Просто с годините трябва да се съхрани любопитството, това за мен е много важно.
– Имате ли ученици, с които се гордеете?
– Много са и ги обичам всички.
– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се доближава до шоуто, за да привлича по-широка публика?
– Категорично не, даже трудно запазвам приличие в изказа в това
отношение. Захаросаната халтура тип Андре Рийо, а за съжаление
и Найджъл Кенеди, върви натам, подменя реалната стойност на изкуството и няма как после да накарате хората да отидат на истинска
опера или симфоничен концерт. Това приучава публиката да получава
всичко в адаптиран и достъпен вид и така се създава фалшива представа за изкуството, което не е нещо леко и приятно, предназначено
единствено за развлечение. За мен това е тип разврат, регламентира15

на печеливша чалга. Не може да възпитаваш вкус, ако не провокираш
мисленето и въображението на публиката, ако не я образоваш и не я
водиш към дълбините на духа.
– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си го
представяте в бъдеще?
– Пловдив е град, в който има много живот, и се надявам положителната инерция от Европейската столица на културата да продължи и
в бъдеще. Разбира се, това изисква и съответната грижа и отговорност
на управляващите. Дано!
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Почивам си единствено в планината. Там е моят дом, а тук е работата. В планината изчезват всички съмнения, колебания и черни мисли.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по света?
– Рила, Пирин и Родопите – това са дестинациите, които никога не
ми омръзват. Обичам и да пътувам – много харесвам Италия и Франция. Имам много добри спомени от французите, макар да знам, че това
вероятно ще прозвучи странно. За мен те са изключително големи
приятели, бохеми, непредсказуеми хора с дух и сърце. Работила съм
с прекрасни колеги в тези две страни и правенето на музика с тях е
великолепно изживяване.
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота
си, а то Ви привлича?
– Би ми се искало да пътувам повече – и в България, и в чужбина.
Това е един от начините да бъдеш свободен духом.
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Гл. ас. д-р Александър Гьошев:

ИЗКУСТВОТО Е НАЧИН ДА СЕ ПРЕЖИВЕЕ
САКРАЛНОТО, А НЕ БАНАЛНОТО

Визитка

Александър Гьошев е преподавател по графичен дизайн и илюстрация в АМТИИ „Проф.
Асен Диамандиев“ – Пловдив. Завършил е СХУ
„Цанко Лавренов“, специалност „Графика“.
През 1996 г. е приет в курса на проф. Владислав Паскалев, катедра „Илюстрация и художествено оформление на книгата“ в НХА.
Защитава магистърска степен през 2001 г.
През 2010 г. е приет за докторант в катедра
„Книга и печатна графика“ на НХА и изследва
под ръководството на проф. Кирил Гогов художествените характеристики на лъва – българския национален символ. Защитава докторска степен през 2016 г.
Професионалната му реализация е свързана с художествената редакция
и оформление на книгата. Художник е на десетки албуми на историческа,
културна и художествена тематика, учебници и учебни помагала, книги, исторически хроники и др.

– Защо избрахте изкуството за свой път в живота и добър избор
ли е това? Как се чувства един млад човек когато се посвети едновременно на изкуството, науката и образованието?
– Направих този избор още в ранна детска възраст. Тогава смътно
предусещах, че връзката ми с изкуството ще е съдбовна. След време,
обвързан вече професионално – след като завърших „Илюстрация и
художествено оформление на книгата“ в НХА и години на работа като
художник на книгата, направих следващия: да се отдам на преподавателската профисия и да стана учен. Мисля, че в един момент практиката на един художник трябва да се преплете и с научната дейност. Подобен синтез е подходящ за израстването на всеки един професионалист.
– Как се променя изкуството днес, когато и в него навлязоха куп
технологии, които може би в някаква степен заместват таланта?
Но пък, от друга страна, вече много хора владеят технологичните
новости и дарбата отново излиза на преден план.
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– Развитието на технологиите неминуемо е свързано с промяна на
средствата за комуникация и е съвсем нормално това да доведе по появата на нови изобразителни практики. Днес лесно можеш да станеш
„правяч на изображения“, но това не те прави задължително грамотен
майстор на образа. Достъпът до високите технологии и социалните
мрежи промени живота на хората към добро, но за съжаление не ги направи по-знаещи относно същината на образите и думите. И сферата
на изкуството има все по-голяма нужда от задълбочаване на знанието
към духовната територия на образа.
– Как би изглеждало едно съвременно ателие за таланти в светлината на технологичните реалности?
– Тук ключовата дума е разностранно и многопластово. Фокусът на
работа на подобно ателие трябва да е насочен към синхронично боравене с образ, текст и звук. Но за да се интегрира синтетично образът,
трябва също добре да разбираме естеството на текста и да боравим
добре с различните аудио-визуални средства. Фактът, че новите технологии са достъпни, не помага на хората да работят грамотно с тях.
– Как си представяте връзката между изкуство и наука в следващите 20 години?
– Виждам връзката преди всичко върху чисто хуманитарен хоризонт. Важното е човекът да се завърне към естеството си – така че
технологията, която е в ръцете му, да му служи преди всичко за това
по-добре да се разбира. Считам, че бъдещето принадлежи на тези, които разбират себе си и естеството на отсрещния индивид, а не само на
тези, които владеят технологиите. Човек трябва не просто да трупа
знания, а да се научи и да разбира своята същност в контекста на новите информационни предизвикателства.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на вашето
изкуство?
– Като цяло стои добре, в крак е със съвременните тенденции. Една
част от колегите работят за глобалния пазар, т. е. създават продукти,
които са конкурентоспособни в световен мащаб. Но като вътрешно потребление – особено когато става дума за научни постижения и изкуство, България е малко по-настрани от глобалните процеси.
– Кои са хората на изкуството, от които се учите?
– Преди всичко от онези личности, които са успели да устоят на
времето и да бъдат себе си. Най-трудното нещо в изкуството е човек да
бъде силен индивидуалист и да остане такъв въпреки всичко.
– Имате ли ученици, с които се гордеете?
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– Да, гордея се с всеки един човек, който, дори и да не е показал
кой знае какви способности в началото, е направил крачка напред. Не
деля хората на талантливи и бездарни. Най-голямата радост ми носят
постиженията на онези млади хора, които развиват характера си. Възхищавам се на всеки, които има куража, когато дори и не знае – да пита
и да крачи смело напред. Защото, подобни личности, рано или късно,
настигат уж по-талантливите и ги подминават.
– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се доближава до шоуто, за да привлича по-широка публика?
– За съжаление масовата култура отдалечи изкуството от неговия
първообраз. Все пак изкуството е начин да се преживее нещо сакрално, а не нещо банално и тези безкрайни забавления и шоута отнемат на
човека тръпката да преживее едно истинско произведение. Смятам, че
това е новото предизвикателство пред изкуството – не да се разтвори
към масите, а да събере фокуса си към духовния свят на човека. Но
такова е времето, в което живеем.
– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си го
представяте в бъдеще?
– Бих искал да запази автентичната си култура на стар град и да остане живо и пълноценно място за живеене, да дава възможност за реализация на всеки, който идва в него. Това, естествено, е много трудно,
защото пластовете кулутра под краката ни са живи – римските и тракийските, но на повърхността, там, където хората ежедневно се движат, нещата стават все по-бутафорни. Особено в Стария град. Време
е да се сложи край на тази бутафория, за да може този град да остане
жив и за следващите поколения.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Почивам си в по-спокойна и лична обстановка, а доброто забавление за мен си остава добрата книга и добрият филм.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по света?
– Обичам, макар да не ми се случва често да пътувам. Моите пътища са основно тук – на Балканския полуостров, така че разширявам
балканския си хоризонт.
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота
си, а то Ви привлича?
– Нямам особено желание да напускам всекидневните си занимания, по-скоро бих се върнал към някои неща, които са били част от
миналото ми. Например повече да спортувам.
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Доц. д-р Стела Динкова:

ИЗКУСТВОТО В НАЙ-ЧИСТАТА СИ
ФОРМА Е ЛЮБОВ

Визитка

Доц. д-р Стела Митева-Динкова е концертиращ изпълнител с международно признание
и дългогодишен преподавател по класическа
китара в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ –
Пловдив. Обучението си по китара започва под
ръководството на баща си Благой Митев, след
което завършва успешно СМУ „Д. Христов“ –
Варна, и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ –
Пловдив с образователна степен „магистър“,
специалност „Изпълнителско изкуство“. През
1996 г. е назначена за преподавател в академията, през 2009 г. е повишена в академична длъжност „доцент“, а през 2016 г. защитава образователна и научна
степен „доктор“. Работи активно за създаването и популяризирането на
нова българска музика за китара. Основател е на Международния младежки
фестивал „Кръстопът“. Художествен ръководител е на Китарен ансамбъл
„Академика“.

– Защо избрахте изкуството за свой път в живота и добър избор
ли е това? Как се чувства един млад човек, когато се посвети едновременно на изкуството, науката и образованието?
– Убедена съм, че това е най-добрият избор за мен. Родителите ми
са музиканти и счетоха, че ако се ориентирам към изкуство, ще могат
да ми помагат пълноценно. В процеса на израстване преминах през
няколко инструмента: започнах с пиано на 6-годишна възраст, после
се насочих към блок флейта и накрая – по собствено желaние – продължих с класическа китара. Чувствам се прекрасно като музикант и
преподавател, защото изкуството е път към онова възвишено зрънце,
което всеки носи в себе си. Изкуството в най-чистата си форма е любов, а ако се отнасяме с любов към всичко, което ни заобикаля, светът
би бил много по-добър. Преподаването на изкуство и общуването с
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млади хора, които са носители на свежи и иновативни идеи, по своеобразен начин те поддържа млад и информиран.
– Как се променя изкуството днес, когато и в него навлязоха куп
технологии, които може би в някаква степен заместват таланта?
Но пък, от друга страна, вече много хора владеят технологичните
новости и дарбата отново излиза на преден план.
– Влиянието на технологиите върху изкуството е двояко. От една
страна, те създават високи стандарти и ако човек иска да презентира
себе си в изкуството, трябва да ги достигне като ниво на изпълнение,
артистична визия и т. н. От друга страна, количеството информация,
която съвременните технологии предлагат, натоварва и ограничава. В
наше време изкуството доста се технологизира, но нищо не може да
измести очарованието и въздействието на живото изпълнение и таланта.
– Как би изглеждало едно съвременно ателие за таланти в светлината на технологичните реалности?
– Както и да се развиват технологиите, не е възможно и не трябва да
се пренебрегва обучението учител – ученик. Тази традиция е правилният и печеливш път за развитието на всеки талант. Технолoгичните
новости може да бъдат само допълнение, и то, ако човек има мярка и
достатъчно добра ориентация и осведоменост.
– Как си представяте връзката между изкуство и наука в следващите 20 години?
– В нашата сферата науката обяснява това, което музиката представя. Тя не е първопричина, а „инструмент”, с който се изясняват закономерности.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на изкуството
за китара?
– Имаме много изявени творци и все повече китаристи печелят призови места на международни конкурси. Това означава, че китарата в
България се развива много добре и е част от събитията на световната
сцена.
– Кои са хората на изкуството, от които се учите?
– На първо място, това са забележителните композитори, които са
оставили имената си в историята – всички, чиято музика е едно голямо
вдъхновение. Възхищавам се от великите инструменталисти и диригенти. Изключително благодарна съм на моите учители Благой Митев
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и Любен Хараламбиев, както и на преподавателите си в академията –
проф. Арабов, проф. Богданова, проф. Тодоров, проф. Спиров, проф.
Чикчева, доц. Карагенов и др. Много съм научила и в майсторските
класове на Георги Василев, Мартин Ренерт, Дейвид Граймс и др. Много са тези, благодарение на които човек прави своите малки крачки
напред, и не е лесно да бъдат изброени.
– Имате ли ученици, с които се гордеете?
– Разбира се. Например Васил Чекърджиков, който успешно преподава и концертира в САЩ, Цветан Стоянов, който е доцент в Университета по изкуствата в Берлин, и др.
– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се доближава до шоуто, за да привлича по-широка публика?
– Нужно е да се съобразим с тази тенденция, но трябва да го правим
с точната мярка и вкус.
– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си го
представяте в бъдеще?
– Пловдив има значително културно наследство и лично аз съм
много щастлива, че живея и работя в този град. За мен той е много
вдъхновяващ – с архитектурата, традициите в областта на изкуството,
поколенията творци, които оформят неговия облик. Вярвам, че той ще
запази чара си и ще се развива!
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Обичам да чета книги, да гледам филми, да ходя по планините, да
се срещам с приятели.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по света?
– Често пътувам по работа, но винаги ми доставя удоволствие, когато посещавам нови места и се срещам с интересни хора.
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота
си, а то Ви привлича?
– Много бих искала да посетя Тибет.
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Гл. ас. д-р Димо Енев:

ИЗКУСТВОТО ТРЯБВА ДА РАЗКАЗВА
ИСТОРИИ

Визитка
Димо Енев е преподавател в катедра „Хореография“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Професионалната му изпълнителска дейност датира от 1994 г. Тя се изгражда изцяло
във фолклорен ансамбъл „Тракия“ – Пловдив,
като преминава през всички нива на развитие
– от танцьор през солист до балетмайстор.
Основател и дългогодишен изпълнител и хореограф на ПТФ „Етноритъм“ – Пловдив.
Като хореограф е автор и постановчик на
музикално-танцовата сюита „Странджанска импресия“ по музика на Стоян Пауров и
танца „Първомайски майсторлъци“ по музика на Борислав Гълъбов, които
са част от репертоара на ансамбъл „Тракия“ – Пловдив. През 2019 г. печели
наградата „Златна муза“ на Асоциацията на хореографите в България за
танца „Първомайски майсторлъци“.

– Защо избрахте изкуството за свой път в живота и добър избор
ли е това? Как се чувства един млад човек, когато се посвети едновременно на изкуството, науката и образованието?
– Изкуството дойде после, в началото започнах с народните танци като любител. Чак след време придобих увереност, „зарибих“ се
истински по народните танци и през 1994 г. кандидатствах в академията и бях приет в класа на проф. Петър Луканов с асистент (сега
вече доцент) Руслана Моравенова. Благодарение на тях разбрах какво
е изкуството на българския народен танц и му се посветих. Това беше
много добър избор. Много съм благодарен на професията и начина си
на живот, защото танцът е създаден да забавлява хората и да поражда
размисли у тях, а това е удоволствие и за нас, изпълнителите.
– Как се променя изкуството днес, когато и в него навлязоха куп
технологии, които може би в някаква степен заместват таланта?
Но пък, от друга страна, вече много хора владеят технологичните
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новости и дарбата отново излиза на преден план.
– При нас технологиите са подпомагащи. За българския народен
танц не е измислен универсален танцопис, който да предава формите
във времето и пространството. Затова ние предаваме нашето творчество, както се е правело в миналото – от уста на уста, от крака на крак, от
душа на душа. Това предполага една по-първична комуникация с този,
който се обучава, а високите технологии остават за сценичната реализация. Там, където е необходим силен и качествен звук, мултимедия,
добро художествено осветление, 3D изображения и т. н.
– Как би изглеждало едно съвременно ателие за таланти в светлината на технологичните реалности?
– Използваме постиженията на технологиите по-скоро като средство за комуникация, отколкото като начин на преподаване. Не преподаваме по интернет, обучаваме на живо и всъщност в този близък
контакт със студентите надграждаме както тях, така и себе си.
– Как си представяте връзката между изкуство и наука в следващите 20 години?
– Българската народна хореография много отдавна стана наука и за
да съхраним теорията за бъдещето, трябва всички да се насочим към
тази научна дейност. А в близките 20 години има още много какво да
се каже за българската народна хореография, която обхваща много направления – етнография, костюми, музика, сценография...
– Как стои България в световен мащаб в сферата на вашето
изкуство?
– Популярни сме с визията си, но науката ни не е така разбираема,
но пък тя включва и душевността. Ние анализираме символиката на
отделните реквизити, обичаи, песни, наричания – в глобален аспект
това не е лесно за разбиране. Но танците и сценичното фолклорно изкуство като цяло са много тачени по света. Това показват и професионалните, и самодейните групи, и групите за автентичен фолклор.
– Кои са хората на изкуството, от които се учите?
– Първо съм се учил от моите преподаватели – вече споменах проф.
Петър Луканов, който ни даде насоките в хореографската композиция,
защото тя е основата на сценичното представяне на фолклорния танц
пред публика. Не успях да се допра до създателя на нашата катедра
проф. Кирил Дженев, но от кратките събеседвания, които сме имали
с него като студенти, и от неговите интервюта, които съм гледал, той
за мен е еталон. Уча се и от неговата дъщеря проф. Даниела Дженева,
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която е главен художествен ръководител на ансамбъл „Тракия“, в който
съм изпълнител и балетмайстор. На базата на видеоматериали съм се
учил и от Маргарита Дикова, от Димитър Димитров, от Методи Кутев
– все доайени в българската народна хореография.
– Имате ли ученици, с които се гордеете?
– Аз съм преподавател от 10 години по хореографска композиция
и вече изкарвам трети випуск. Имам много добре реализирали се студенти – не като изпълнители, а като хореографи и преподаватели в
средния и началния курс на българското образование, както и в самодейни ансамбли. Други от студентите ми са изпълнители в професионални състави, така че: доволен съм.
– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се доближава до шоуто, за да привлича по-широка публика?
– Всеки влак си има пътници. Трябва да се прави шоу, трябва да се
разказват и истории, защото окото е ненаситно, но душата трябва да се
храни с емоция. Ако не разказваме истории с произведенията, които
правим, ще си останем на първичното ниво на зрелището. А историите
докосват душата и емоциите на човека.
– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си го
представяте в бъдеще?
– Смятам, че Пловдив се развива в добра посока. Особено в сферата
на нашето изкуство Пловдив е притегателен център, хората идват и се
задържат тук, а това дава добри перспективи.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– На мен ми е нужна много малко почивка. Обичам да съм в залата,
да съм сред младите хора. Родом съм от Бургас и обичам морето. Почивам си, когато се прибера вкъщи при родителите ми със съпругата
ми и децата. Морето ме отморява.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по света?
– Всеки обича да пътува, аз също, но се разпростирам дотам, докъдето ми стигат възможностите.
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота
си, а то Ви привлича?
– Танцът и сценичното изкуство са необятна шир. Брат ми ми казваше: „Завиждам ти, че хобито ти се превърна в твоя професия и начинът
ти на живот е едно забавление.“ Затова и друго хоби не ми трябва, но
приемам и предизвикателства.
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Мариана Камбурова:

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР

НИКОГА НЯМА ДА ОТСТЪПИ
ПРЕД ТЕХНОЛОГИИТЕ В ИЗКУСТВОТО
Визитка
Мариана Камбурова е завършила АМТИИ,
специалност „Фотография“. Над 20 години
работи в областта на графичния дизайн и
фотографията. Преподава „История на фотографията“ и „Приложна фотография“
във факултет „Изобразителни изкуства“,
катедра „Приложни изкуства“. Има четири самостоятелни фотографски изложби.
Участвала е в множество общи изложби в страната и чужбина. Понастоящем е докторант в
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

– Защо избрахте изкуството за свой път в живота и добър избор
ли е това? Как се чувства един млад човек, когато се посвети едновременно на изкуството, науката и образованието?
– Срещнах се с класическата фотография, когато бях малка – баща
ми беше запален фотограф и вкъщи имахме фотолаборатория. Магията, когато образът оживява върху хартията, е оставила дълбоки следи
в детското ми съзнание, защото ме плени за цял живот. Фотографията
носи в себе си чародейството на образа и въобще изкуството като цяло
притежава тайнствено обаяние за търсещия духовен човек. За себе си
знам, че направих избора, който ме прави щастлива. Трудно реших да
стана преподавател – стресиращо е да застанеш пред аудитория и да
кажеш умни неща. Знаех, че има какво да споделя и на какво да науча
студентите, исках да предам опита си, който бях натрупала с годините
работа. Най-хубавото е, че процесът на обучение е двустранен – аз
уча младите колеги, те мен – също. Зареждам се с оптимизъм, когато
видя светлинката в очите им и е много приятно, когато срещам бивши
студенти. Радваме се един на друг. Има една поговорка, която казва,
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че „учениците не са буркани, които да напълниш, а са лампи ,които
трябва да запалиш“.
– Как се променя изкуството днес, когато и в него навлязоха куп
технологии, които може би в някаква степен заместват таланта?
Но, пък от друга страна, вече много хора владеят технологичните
новости и дарбата отново излиза на преден план.
– Фотографите обичаме да казваме: „Не е важно с какво снимаш,
защото е важно задапаратното устройство.“ Фотоапаратът не може сам
да подбере сюжета, осветлението, гледната точка, фотографската рамка – важен е изборът на човека като автор и творец. Когато се появява
камерата на Кодак „Брауни 1“, започва да се развива аматьорската фотография, или т.нар. моментна снимка (snapshot). Тогава, в отговор на
това бързо снимане, се появява първото фотографско течение – пикторализъм, с което фотографите се опитват да докажат по всякакъв начин, че фотографията е изкуство. Дори най-съвършеният фотоапарат
и скъп телефон, които издават звука “щрак“, не са достатъчно условие
за създаването на смислени изображения. Ансел Адамс е казал, че „не
правим снимката просто с фотоапарата, влагаме в нея и книгите, които
сме чели, филмите, които сме гледали, музиката, която сме слушали,
хората, които сме обичали“. И затова мисля, че човешкият фактор никога няма да отстъпи пред технологиите в изкуството. Със сигурност
обаче те помагат за създаването на една нова съвременна модерна
естетика във визуалните изкуства, където границите между отделните
жанрове в изкуството се губят. Фотографията вече не е просто само
фотография, тя може да бъде представена чрез колаж, фотомонтаж,
мултимедия, пърформанс, да бъде втъкана в текстилно пано, рамкирана по най-причудливи начини, ескпонирана чрез артистични инсталации или да я открием на най-неочаквани места в пространството.
– Как би изглеждало едно съвременно ателие за таланти в светлината на технологичните реалности?
– Днес продължаваме да използваме „тъмните стаички“, но вече
разполагаме и с „бели лаборатории“, в които всички заедно – и преподаватели, и студенти, творим, спорим и реализираме своите идеи.
– Как си представяте връзката между изкуство и наука в следващите 20 години?
– Съвремената спойка между изкуството и науката трябва да се създава от млади хора – те мислят по съвсем различен начин, имат много
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по-модерни идеи, владеят новите технологии и живеят доста по-динамично. У нас трябва да се издава и повече чуждоезична научна литература, защото снабдяването с книги от чужбина все още затруднява
университетите. Има водещи учебници, които много бих искала да
видят бял свят и на български език, защото чуждите студенти отдавна
учат по тях. Тези учебници не са достъпни свободно в интернет, хората си пазят авторските права. За фотография и графичен дизайн у нас
все още се пише малко. За радост в последните години тази тенденция
върви към положителна промяна, защото благоприятно влияние оказаха висшите училища по изкуства, които създадоха учебни програми
по фотография и графичен дизайн, което несъмнено стимулира развитието на науката и изкуството сред младите хора.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на вашето
изкуство?
– Любопитен факт е, по информация на Държавния архив – Смолян,
че през далечната 1905 г. български фотограф е награден със специален диплом и сребърен медал на Световното фотографско изложение
в белгийския град Лиеж. Авторът, спечелил наградата, е Крум Савов,
а наградената фотография е „Баба Василка на 115 години и нейният
син от с. Павелско“. Български фотографи работят и се изявят много
успешно както в документалната, така и в артистичната фотография.
За мен един от най-успелите български фотографи, и то във Франция,
е Владимир Василев, който и тази година ще има изложба в Пловдив.
Той е изключителен млад човек, спечелил множество награди във
Франция, където все пак е измислена фотографията. Съсредоточил се
е върху работата си с малки общности от хора, живее с тях с дни и
месеци като понякога това начинание е доста рисковано, но резултатът
е впечатляващ. Изложбата, която ме развълнува наскоро, е на Иглена Русева в къща „Мексиканска графика“ и се нарича „Животински
човеци“– много премислена, философска и брилянтно изпълнена. Заслужава да се споменат имената на Милан Христев, Соня Станкова,
Веселина Николаева, Боряна Кацарова, Мисирков и Богданов, Евгения
Максимова, които имат множество изложби и фотографски проекти,
реализирани извън пределите на нашата страна.
– Кои са хората на изкуството, от които се учите?
– Уча се от всеки автор, който по някакъв начин успява да ме провокира и неговите идеи са в синхрон с моите артистични търсения.
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– Имате ли ученици, с които се гордеете?
– Гордея се с всеки наш студент, който успява след като завърши
образованието си в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ да работи по
специалността си и да се реализира. Това означава, че ние, преподавателите, сме си свършили добре работата.
– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се доближава до шоуто, за да привлича по-широка публика?
– Дразнят ме артистичните напъни на автори, които преследват някаква известност чрез шокиращи кадри – дали този шок е оправдан
морално и естетично и дали е запазен авторитетът на участниците във
визуалните образи – за някои колеги това няма никакво значение. Аз
не бих направила компромис, не бих живяла добре със себе си, пренебрегвайки етичните норми.
– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си го
представяте в бъдеще?
– Като град на младите образовани и богати хора, като град на изкуствата. Хубаво е изкуството да се върне в училище, учениците да
се привлекат в галериите и музеите и въобще културните институции
да се научат да привличат повече хора. Защото хората правят града, а
изкуството е вечно.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Обичам да почивам на тихо и спокойно място, море, планина или
дори в къщи без телевизия, компютри, телефони. Тишината лекува сетивата ми.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по света?
– Имаме си една селска къща в Родопите, в която се спасявам всяко
лято, там се чувствам добре. Обичам и да пътувам, това ме зарежда с
нови идеи. Знам, че всеки фотограф и човек на изкуството крие в себе
си страст към пътешествията, но не като луксозен турист, опиянен от
бялата покривка под чинията му и розовата гривничка на ръката му.
Човек трябва да се смеси с хората, с традициите, храната, музиката, да
влезе в кръчмата, да научи местните житейски драми, за да почерпи
мъдрост и вдъхновение.
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота
си, а то Ви привлича?
– Да поживея на плаж в каравана поне едно лято, а защо не и да
скоча с бънджи J… И да пътешествам!
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Доц. д-р Велислава Карагенова:

БИХ МОГЛА ДА ПОМИСЛЯ ЗА ВТОРА
ВЪЗМОЖНОСТ В ОБЛАСТТА
НА ИЗКУСТВОТО

Визитка
Велислава Карагенова завършва висшето си
образование в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив с две специалности – „Музикална педагогика“ и „Изпълнителско изкуство“ –
„Пиано“. От 1996 г. работи в академията като
асистент, а понастоящем е доцент по пиано
към катедра „Пиано и акордеон“. Интересите
ѝ като изпълнител са предимно в сферата на
камерното ансамблово музициране. Велислава
Карагенова е автор на три книги: „Албенис и
Иберия през погледа на пианиста“, „Методът
Лаймер-Гизекинг“ – превод с коментар на книгата на К. Лаймер – „Най-краткият път към клавирното съвършенство 1“
и „Николай Стойков – шест метаморфози върху етюди от Черни и два погледа върху тях“ (в съавторство със С. Карагенов).

– Защо избрахте изкуството за свой път в живота и добър избор
ли е това? Как се чувства един млад човек, когато се посвети едновременно на изкуството, науката и образованието?
– При мен нещата се случиха по желание на моя дядо, който беше
любител музикант и е свирил на цигулка. Родителите ми също са хора
на изкуството. Купили са ми пиано, което стояло няколко години на
един таван, докато порасна и започна да свиря. Като дете не съм свирила на друг инструмент, освен на пиано, никога не съм пробвала други
възможности. За мен музиката е удачният избор, защото се занимавам
с това, което искам, правя това, което мога, и се чувствам удовлетворена. Предадох професията и на сина си и сега, в съвременните условия,
вече не съм сигурна дали това е най-добрият избор за него. Същото бих казала и за студентите, но аз ги стимулирам да се занимават с
музика, защото, независимо дали ще стане тяхна професия, или ще
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присъства в живота им само до някаква степен, изкуството винаги оставя трайни следи. А това е много важно. Музиката е важна не само за
културата и ерудицията на човека, тя слага цялостен отпечатък върху
развитието му. Затова стимулирам студентите да записват колкото се
може повече музикални дисциплини, да имат контакт с повече от един
инструмент. Ние, пианистите, извън пианото, имаме възможности да
изберем орган или клавесин. Искам студентите да видят и да усетят
тези инструменти. А иначе реализацията с музика днес безспорно е
трудна, не само у нас, в цял свят е така.
– Как се променя изкуството днес, когато и в него навлязоха куп
технологии, които може би в някаква степен заместват таланта?
Но пък, от друга страна, вече много хора владеят технологичните
новости и дарбата отново излиза на преден план.
– Нещата трябва да се погледнат и от двете посоки. Аз съм имала
студенти, които композират благодарение на възможностите на софтуера, без да са музикално грамотни. Но когато имат мотивация, те
избират да се развиват, записват се да учат при нас, да се ограмотят в
нашата сфера. Това е крачка напред в тяхното израстване. Разбира се,
има и такива, които не правят тази крачка – пишат си сами песните по
модели, които съществуват в интернет, затова има и толкова оплаквания за плагиатство в медиите, а всъщност става дума за ползването на
едни и същи матрици. Това е далеч от създаването на оригинална музика, в случая – песни, които се помнят. Тези хора често сами си пишат
и текстовете, но това не ги прави нито поети, нито композитори, нито
творци. Но в прилагането на технологиите има и много положителни
неща.
– Как би изглеждало едно съвременно ателие за таланти в светлината на технологичните реалности?
– Обучението по пиано не може да се промени особено много, ние
работим с акустични инструменти и най-добрият контакт е очи в очи.
Днес има и уроци онлайн, но когато си решил да ставаш сериозен музикант, личният контакт с преподавателя е незаменим. Но интернет си
има и достойнства – там се излъчват концерти и майсторски класове,
които иначе човек няма как да види.
– Как си представяте връзката между изкуство и наука в следващите 20 години?
– Науката като изследване на изкуството винаги ще има стойност и
смисъл и връзката е неоспорима.
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– Как стои България в световен мащаб в сферата на вашето
изкуство?
– България стои много добре, навсякъде по света сме приети добре
в сериозните музикални институции. Навсякъде по консерваториите
в чужбина българите са уважавани като изпълнители. От личен опит
знам, че пианистите и певците ни са много ценени в Италия например.
– Кои са хората на изкуството, от които се учите?
– Уча се най-вече от моите преподаватели. Имала съм щастието и
късмета да работя с изключителни музиканти, да се радвам на съприкосновение с интересни композитори. Тези творчески контакти са
помогнали за личното ми израстване и предопределят интересите ми.
Търсена съм като изпълнител, изпълнявала съм и изпълнявам много
български произведения. Това ме е обогатило.
– Имате ли ученици, с които се гордеете?
– Да, но най-важен е интересът, който запалваш у децата и виждаш,
че остава. Когато идват при теб в първи курс и проследяваш израстването им до четвърти, разбираш, че техният прогрес и развитие носи
радост и удовлетворение.
– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се доближава до шоуто, за да привлича по-широка публика?
– Аз лично не одобрявам това и за себе си мога да кажа, че не успявам да прехвърля тази бариера. Говоря за себе си, защото свиря много
съвременна българска музика – изкуство, което не е лесно да се приеме
от масовия слушател. В интерес на истината не се приема лесно и от
една част от професионалните музиканти. Когато представяш концерт
със съвременна музика, вероятността да привлечеш огромна публика
е сведена до минимум. Но засега поне оставям вярна на това изкуство.
Не всяка комбинация от класическа музика и шоу е лоша и не бива да
гледаме на подобни прояви крайно критично, но все пак трябва да се
запази добрият вкус.
– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си го
представяте в бъдеще?
– Аз не съм пловдивчанка, но харесвам творческата атмосфера на
този град и винаги го гледам отстрани. За мен Пловдив е артистично
място и с удоволствие всяко лято съм гид на моите роднини, които живеят в чужбина и идват тук с големите си семейства. Дай, Боже, тази
артистична атмосфера да се запази и развива.
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– Как си почивате и как се забавлявате?
– На планина и на море, много обичам да изследвам красотите на
България. Обикновено го правя динамично, за по 2-3 дни, с много
снимки, които обичам да споделям, за да видят и други хора тези места.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по света?
– Освен у нас, пътувам и в чужбина, но обичам да изследвам непознати места, на които не съм ходила. Няма такова място, на което да се
връщам отново и отново, търся непознатото. Дори и у нас, в България
– няма да успеем да изследваме всички кътчета за целия си живот, а
тук има толкова много красота.
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота
си, а то Ви привлича?
– Имах дарба да бъда диригент, или поне така казваше доц. Четинян, Бог да го прости. Но аз не станах диригент и понякога съжалявам.
Бих могла да помисля за втора възможност в областта на изкуството.
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Ас. д-р Динка Касабова:

ТЕХНОЛОГИИТЕ СА ИЗРАЗНИТЕ

СРЕДСТВА НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
Визитка
Динка Якимова-Касабова преподава от 10
години в специалност „Дизайн на облеклото“ в
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Завършила
е специалност „Текстил“ в НХА – София. От
2004 г. се занимава с текстилен и моден дизайн.
Има няколко самостоятелни участия на модното изложение MODEPALAST – Виена, и групови
участия на модни изложения в Рийд и Blickfang
– Мюнхен. Част е от концептуална дизайнерска
платформа „Иван Асен 22“ – София.

– Защо избрахте изкуството за свой път в живота и добър избор
ли е това? Как се чувства един млад човек, когато се посвети едновременно на изкуството, науката и образованието?
– Всеки избор, който усетиш със сърцето си, е добър, а моят беше
такъв. Още в пети клас, когато започнах да взимам уроци по рисуване,
жертвах детските си занимания. Много ми е комфортно и в срещите с
колегите и студентите в академията и това ме кара да се чувствам полезна на хората, а оттам и на себе си. Това ми носи радост.
– Как се променя изкуството днес, когато и в него навлязоха куп
технологии, които може би в някаква степен заместват таланта?
Но пък, от друга страна, вече много хора владеят технологичните
новости и дарбата отново излиза на преден план.
– Не съм против технологиите, стига те да бъдат средства за изразяване. Тоест да използваме възможностите на една дигитална програма,
която би могла да замени ръчната работа, но не технологията да направи ефекта, а ние чрез нея да го програмираме. Технологиите просто
работят за нашите идеи и фантазия. Разбира се, в правенето на облекло
ръчната работа е много важна, тя е много различна от технологичната,
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но и двете са необходими в нашето съвремие, няма как да се дистанцираме от технологиите, които помагат за масовото производство, когато
то е целта. А в самото изкуство, когато човек иска да направи едно
съчетание от цветове, то се получава много по-пластично и силно с
истинска боя. Но пък технологиите помагат за получаването на едни
нови ефекти, използвани не самоцелно, а с мисъл на автора. Например
аз карам всички студенти в първи курс да рисуват десени на ръка, за
да могат да усетят живата боя, живата мазка, живата линия. Във втори
курс вече прибавяме технологията – например за размножаване на десена или за оформяне на самата композиция.
– Как би изглеждало едно съвременно ателие за таланти в светлината на технологичните реалности?
– Едно съвременно ателие трябва да осигури достъп до всякакви
изразни средства, неизменна част от които са графичните програми.
И после човекът сам да избере това, което е по-близо до него. Прилагането на класическите техники никога няма да се загуби, както няма
да изчезне и класическата музика, но пък те могат да бъдат пречупени
през ново виждане, през нов ъгъл. Ясно е, че сега бебета още на 6
месеца посягат към дистанционното, и трябва да приемем, че технологиите са изразните средства на новото поколение, не можем да ги
пренебрегнем.
– Как си представяте връзката между изкуство и наука в следващите 20 години?
– Науката и изкуството са свързани – науката отваря голямо пространство за изкуството и обратно. Например излизането на човека в
Космоса през 60-те години носи много нови вдъхновения на хората на
изкуството. Десенаторите са започнали да творят нови сюжети, както
и всички дизайнери – модни, интериорни и т. н. Просто цялата епоха е
променена от стъпването на човек на Луната. Така че всяко следващо
достижение на науката ще има нов отклик в изкуството. И обратното
– изкуството е фантазия и виждане напред във времето на творците, а
това подготвя хората за новото. Има такива големи холивудски филми,
които дават идеи за ново мислене, включително и в науката.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на вашето
изкуство?
– Нещата в модната сфера у нас започват да се развиват добре. Вече
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имаме изявени дизайнери с кариера в Холивуд, чиито клиенти са звезди като Дженифър Лопес. Имаме двама известни дизайнери, които работят във Виена, имаме един Иван Донев, който е възпитаник на елитните академии за мода в Италия, той идва в АМТИИ и изнася лекции
на нашите студенти. Новите комуникации направиха света отворен и
реализацията е възможна за всички – има електронен достъп до всякакви конкурси и т. н.
– Кои са хората на изкуството, от които се учите?
– Ще изброя само текстилните дизайнери, от които съм се учила,
защото, ако погледнем по-всеобхватно, са страшно много и живописците и скулпторите, които са ми повлияли. Учила съм при Асадур
Маркаров и Ани Бояджиева, те са преподаватели в Националната академия в София, където съм завършила бакалавърска и магистърска
степен. И още – Цвети Явашева, която е един много качествен автор
и много ми е помагала да израсна. Всички те са ми дали ценен поглед
към съвременното текстилно изкуство, не са ни затваряли само в традиционната българска техника за тъкане или везане. Текстилът е една
много обширна тема и тя беше представена пред нас подобаващо.
– Имате ли ученици, с които се гордеете?
– В последните години мога да се похваля, че всички курсове от
студенти са амбициозни и работещи, търсещи нови неща и помагащи
си един на друг.
– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се доближава до шоуто, за да привлича по-широка публика?
– Само по себе си модното дефиле се възприема като вид шоу. И аз
много се страхувам нашите изяви със студентите да не изглеждат като
халтура, винаги полагам усилия нещата да бъдат показани по някакъв
естетски начин, да бъдат подбрани с някакво послание към публиката.
Ще се старая да поддържам естетическия подход и занапред.
– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си го
представяте в бъдеще?
– Още малко по-футуристичен, още малко да разкрием от артефактите, които ни заобикалят и върху които стъпваме всеки ден. Да
се получи симбиоза между минало и настояще. А колкото до хората и
приятелите ми, пловдивчани са прекрасни хора. Всеки от тях работи
сега, за да остави нещо в културната история на града.
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– Как си почивате и как се забавлявате?
– Често моето място за забавление е ателието, влизайки там, не си
мисля, че ме чака работа, а напротив – творя и това ме разтоварва.
Другият ми начин за релакс е да посещавам нови места.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по света?
– Много обичам да пътувам и по стечение на обстоятелствата едно
от любимите ми места е Виена. Много зареждащо място – винаги има
какво ново да видиш, нови автори, нови изложби, цялата архитектура
на този град и историята, която стои зад нея. Виена винаги ме вдъхновява за нещо ново.
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота
си, а то Ви привлича?
– Не ми достига пътуването, искам да пътувам още повече до различни кътчета на света.
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Ас. Едуард Сарафян:

ВСЯКО ЕДНО ИЗКУСТВО
ПРАКТИЧЕСКИ Е НАУКА

Визитка
Едуард Сарафян е преподавател в АМТИИ
„Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив по предметите „Кларинет“, „Камерна музика“, „Педагогическа практика“, „Оркестрови трудности“, „Анализ на музикална литература по
кларинет“ и „Допълнително изучаване на дървени духови инструменти“.
Завършил е НУМТИ „Добрин Петков“ със
специалност „Кларинет“ при Димитър Боянов,
след това специалност „Кларинет“ – бакалавърска и магистърска степен в НМА „Панчо
Владигеров“ при проф. Петко Радев.
Преди да постъпи в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, е бил
преподавател в НУМТИ „Добрин Петков“.

– Защо избрахте изкуството за свой път в живота и добър избор
ли е това? Как се чувства един млад човек, когато се посвети едновременно на изкуството, науката и образованието?
– Към музикалното изкуство ме насочи майка ми, която също е музикант, дългогодишен преподавател по задължително пиано в Музикалното училище. Започнах да свиря на пиано на 5 години, този инструмент ми даде една много добра основа, но след това преминах на
кларинет. Мисля, че направих добър избор, като се посветих на изкуството и на кларинета конкретно, защото този инструмент дава много
добри възможности, той е приложим не само в класическото музикално изкуство, а и във фолклора и в джаза. А когато си и преподавател,
общуваш с много млади хора, а това зарежда с много положителна
енергия. Но годините са тежки за музикалното изкуство и за жалост
няма много перспективи за реализацията на младите музиканти. А те
са подложени на огромното натоварване, овладяването на всеки инструмент предполага много труд – както физически, така и мисловен.
– Как се променя изкуството днес, когато и в него навлязоха куп
технологии, които може би в някаква степен заместват таланта?
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Но пък, от друга страна, вече много хора владеят технологичните
новости и дарбата отново излиза на преден план.
– Това много зависи от вида изкуство, няма как да има общ знаменател, защото дори само в музиката едно е да говорим за класически инструмент, съвсем друго – за електрически. Специално при
акустичните инструменти ефектът на новите технологии е индиректен – в момента ние имаме много по-лесен достъп до нотен материал
в различни електронни варианти, имаме много лесна комуникация с
колеги от всяка точка на света. Но в сферата на класическото изкуство
е немислимо софтуерът да измести таланта, в другите стилове това е
по-възможно, но и там не съм видял някой да направи чудеса. Защото
винаги си личи.
– Как би изглеждало едно съвременно ателие за таланти в светлината на технологичните реалности?
– Съвременните технологии позволяват в един майсторски клас,
предпочитам този израз пред уъркшоп, чрез видеостена да се дават
много нагледни примери. Това помага.
– Как си представяте връзката между изкуство и наука в следващите 20 години?
– Всяко едно изкуство практически е наука. За да свирим на даден
музикален инструмент, ние трябва да бъдем поставени – за да можем
да извлечем добри звукови данни, добра, точна, ясна и мека артикулация, качествени щрихи, верни интонации, ни трябва освен верен слух,
и добра постановка. А това е наука – наука за това, как да дишаме,
когато свирим на даден музикален инструмент, за това, как да развиваме устния апарат, как да бъде поставено тялото спрямо музикалния
инструмент – главата, ръцете, краката, торсът... Всичко това е наука.
Така че науката и изкуството са били неразривно свързани винаги и
така ще бъде – не само в следващите 20 години.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на вашето
изкуство?
– Обичам да правя сравнения с българския футбол, защото съм запален фен. Футболът е отражение на действителността в България,
същото е с изкуството, за съжаление.
– Кои са хората на изкуството, от които се учите?
– Много са. Имал съм невероятни преподаватели – като започна с
проф. д-р Цанка Андреева, първия клавирен педагог, при когото започнах. Впоследствие преминах в класа на старши учител Юлия Гиргинова, също уникален педагог по пиано. След това, насочвайки се
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към кларинета, завърших класа на Димитър Боянов, един преподавател, чиито ученици свирят както в страната, така и в чужбина и прославят българската кларинетна школа. Имах щастието да уча и при
проф. акад. Петко Радев – при него натрупах знанията си в областта
на висшия пилотаж. Оттам нататък се обогатявам от всички колеги в
майсторските класове.
– Имате ли ученици, с които се гордеете?
– Толкова са много, че предпочитам да не споменавам имена, за да
не пропусна някого.
– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се доближава до шоуто, за да привлича по-широка публика?
– Между черното и бялото има поне 50 нюанса сиво. Тоест, ако
параметрите на компромиса са разумни, би могъл да бъде направен.
Всичко е въпрос на мярка.
– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си го
представяте в бъдеще?
– Пловдив има всичка дадености да бъде не само град с богата
история, а и да бъде високотехноолгичен, но може би трябва да има
единна концепция. Ще дам пример с моето изкуство – много е важно да има единодействие между институциите. Като преподавател в
АМТИИ, аз се стремя да поддържам добри връзки с музикалните училища и школи в страната – институциите, които са преди входа на академията. Същата добра връзка трябва да съществува и с тези, които са
след изхода на академията – оперните и симфоничните оркестри и у
нас, и в чужбина. Всички трябва да бъдем ръка за ръка.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Като баща на две деца, по-малкото от които няма още 4 години,
ми е малко трудно да си почивам. Ангажиментите и в работен, и в
семеен план са много. Например през т. г. обходих почти всички музикални училища в България с майсторски класове, за да видя актуалната картина и да им представя моите знания. Това всъщност не е точно
почивка, но за друго няма време. Иначе обичам морето и планината.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по света?
– Обичам да пътувам, но в чужбина съм бил по-често по работа,
само два пъти на почивка. И не мога да посоча дадено място като свое.
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота
си, а то Ви привлича?
– Не, не се сещам.
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Мирослав Турийски:

ЗА ХОРАТА НА ИЗКУСТВОТО

ТРЯБВА ДА Е КАУЗА ДА СЕ ОПИТАТ
ДА ПРИВЛЕКАТ ПУБЛИКА
С ПО-МОДЕРНИ СРЕДСТВА
Визитка
Мирослав Турийски е щатен преподавател
по джаз пиано, импровизация и акомпанимент
и синтезатор в специалност „Поп и джаз“ в
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.
Завършил е бакалавърска степен в Държавната музикална академия – София, и магистърска в АМТИИ – Пловдив. Понастоящем е докторант в катедра „Оркестрови инструменти
и класическо пеене“ в АМТИИ.
Освен преподавател е концертиращ джаз
пианист, композитор и аранжор за различни
състави.

– Защо избрахте изкуството за свой път в живота и добър избор
ли е това? Как се чувства един млад човек, когато се посвети едновременно на изкуството, науката и образованието?
– Избрах изкуството, защото не ми се получи с науката, казано на
шега. След Математическата гимназия учех физика в университета и
като се забатачих с диференциалните уравнения, реших, че това въобще не е за мен. Междувременно доста ми тръгна свиренето с пловдивските групи и това беше моментът, в който осъзнах, че има едно друго
поле за изява, на което със сигурност мога да дам много повече. Това
беше моят избор – най-правилният, и въобще не съжалявам, че съм го
направил. Моментът с преподаването дойде много естествено, защото
аз имах известни колебания какво точно да правя – дали да остана в
България, тогава пътувах доста в чужбина. И когато ме поканиха за
преподавател в АМТИИ, нещата се наредиха от само себе си, защото
41

намерих в това лична кауза – да остана в Пловдив и да допринеса за
развитието на съвременната музика. Имаше една дупка от 10-15 години, в която не изскочиха много млади музиканти от Пловдив, особено
в съвременния жанр, и откакто се откри специалността „Изпълнителско изкуство (поп и джаз)“ в академията, се създаде среда от млади
музиканти в Пловдив – хора, които са учили при нас и са избрали да
останат в Пловдив.
– Как се променя изкуството днес, когато и в него навлязоха куп
технологии, които може би в някаква степен заместват таланта?
Но пък, от друга страна, вече много хора владеят технологичните
новости и дарбата отново излиза на преден план.
– Софтуера го ползват всички – и талантливите, и недотам талантливите, и винаги си личи кой прави нещо с талант. Технологиите са
нещо ценно, аз ги ползвам, но те не са всичко. Може би изместването
идва по-скоро от т. нар. пиар – какво се рекламира, колко лустро му се
слага и колко е лъскава опаковката. В един момент това става малко самоцелно и като че ли измества съдържанието – най-важното се оказва
как дадено нещо да се продаде. Когато 10 000 души кажат за нещо в
изкуството колко е яко, ще прояват интерес и някакви други хора и ще
отидат да го видят, макар че то може да е чиста бутафория.
– Как би изглеждало едно съвременно ателие за таланти в светлината на технологичните реалности?
– Личният контакт остава много важен, въпреки технологиите, защото, учейки, хората имат нужда от побутване. Имаме нужда от учител и ментор, който да поддържа интереса и да изисква дисциплина и
постоянство. Иначе в YouTube мога да намеря абсолютно всички уроци на абсолютно всички инструменти, но мотивацията не е същата,
както при личен контакт с учителя. Особено ако уважаваш артиста –
практиката показва, че студентите преди всичко те харесват като музикант и след това като преподавател. Но технологиите са ценни – имам
приятели, които от години практикуват уроци по скайп, пак го има
личния контакт, просто дистанцията вече няма значение.
– Как си представяте връзката между изкуство и наука в следващите 20 години?
– Като се изучава, изкуството става наука. Но със сигурност изкуството ще си остане нещо повече от правила, по които ние се учим да
свирим, рисуваме и т. н.
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– Как стои България в световен мащаб в сферата на вашето
изкуство?
– Аз съм оптимист. Както вече казах, има млади хора, които правят
така, че да вдигнат цялостното ниво тук. Ако допреди двайсетина години джаз музикантите в България се брояха на пръсти, сега вече има
много млади хора, които са учили в чужбина и са избрали да се върнат
в България, и се вижда определно израстване нагоре. Преди 20 години
световно ниво в джаза беше далечно понятие, сега вече не е така.
– Кои са хората на изкуството, от които се учите?
– Ако трябва да се определя като джаз пианист, първите ми опити, още в 90-те години, бяха да се уча от групи като Yellow Jackets и
Electric Band на Чък Кърия – известни и даже банални за онова време
имена. Интересно е, че са ми повлияли все изпълнители, които са някъде във фюжъна между джаза и рок музиката, които са по-достъпни.
Когато си тийнейджър, класическият джаз не е слушаем за теб.
– Имате ли ученици, с които се гордеете?
– Гордея се с всички. До момента съм имал предимно отдадени на
музиката студенти, които знаят какво искат и защо са в академията.
Всеки е полагал труд и на всеки съм се опитвал да давам максимум
от себе си. Интересен е случаят с първия ми студент, който завърши с
отличие. С него редовно свирим заедно.
– Трябва ли да се прави компромис с изкуството и то да се доближава до шоуто, за да привлича по-широка публика?
– Всичко е въпрос на баланс кога се преминава границата на кича и
се бяга от изкуството и става халтура. Не виждам проблем в това, стига
да е умерено, но е субективно къде е границата. Това е много широка
тема и се стига до въпроса защо трябва да се говори за делегирани бюджети в театрите и другите културни институти. Това води до извращаване в посоката на правене на изкуство, за да се събира публика. А
трябва да има някакво дотиране на ценните неща в изкуството, които
няма как да се самоизхранват, както е по света с класическата музика.
Но аз мисля, че за хората на изкуството трябва да е кауза да се опитат
да привлекат публика с по-модерни средства, по по-достъпен начин,
при спазване на баланса, разбира се.
– Пловдив днес е един от най-древните живи градове. Как си го
представяте в бъдеще?
– Все по-добре. Нещата се подобряват и аз виждам светлина. Преди
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години видяхме дъното и сега нещата вървят нагоре. Има развитие.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– При мен е особено, защото на мен работата ми е хоби. И не е много подходящо да кажа, че работя, при положение че правя това, което
обичам. Моят живот е динамичен, макар и в радиус от 500 м – академията, студиото, клубовете, които движа... всичко се намира на около
500 метра от дома ми. Така че не се нуждая от ходене на море за динамика, отделно, че не обичам да ми пече слънцето и пясъкът да ми пари.
– Обичате ли да пътувате и имате ли свое място някъде по света?
– Обичам да пътувам, за да виждам нови места, а не за да се установявам задълго някъде. Просто защото след 3-4 дни ми писва.
– Има ли нещо, за което досега не сте намерили време в живота
си, а то Ви привлича?
– По едно време много ми се искаше да се науча да свиря на тромпет. Това седи някъде в плановете ми за далечното бъдеще, така че
може и да го направя.
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