
На 18 декември 2015 г. се проведе избор за ректор на АМТИИ 
за периода 2016 - 2019 г. За втори път и с абсолютно мнозинство 
от 93% бе избран проф. акад. Милчо Василев. Единодушно бяха 
подкрепени и предложенията за заместник-ректори: проф. д-р 
Костадин Бураджиев (Учебна дейност), проф. д-р Тони Шекер-
джиева-Новак (Научна дейност) и проф. д-р Даниела Дженева 
(Художественотворческа дейност, също втори мандат). 

След последвалите успешно проведени процедури за избор 
на декани на факултети и ръководители на катедри за мандат 
2016-2019 бяха избрани: 

Декан на факултет - доц. Кирил Чапликов (Музикална педаго
гика), проф. д-р Тодор Киров (Музикален фолклор и хореография), 
доц. Владимир Генадиев (Изобразителни изкуства).

Ръководител катедра - проф. д-р Капка Солакова (Музикална 
педагогика и дирижиране), проф. д-р Пламен Арабов (Теория и изто
рия на музиката), проф. Албена Димова (Пиано и акордеон), проф. 
Магдалена Чикчева (Оркестрови инструменти и класическо пеене), 
доц. д-р Владимир Владимиров (Музикален фолклор), проф. д-р 
Антон Андонов (Хореография), доц. Румен Жеков (Изящни изкуст
ва) и доц. Никола Лаутлиев (Приложни изкуства).
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„КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА”
Национално състезание по музика за ученици от IV до VII клас - 19 и 20 март 2016, АМТИИ - Пловдив

През учебната 2015-2016 година Министерството на 
образованието и науката предложи на учениците 21 
олимпиади, всяка от които включва три кръга, 27 нацио-
нални състезания и 21 състезания по професии, както и 
20 международни и европейски олимпиади и състезания. 
Изисквания за организиране и провеждане на учениче-
ските олимпиади и състезания през    учебната   2015-2016 
година и съответните графици са утвърдени със Заповед 
на министъра на образованието и науката.

Големият брой разнообразни инициативи дават въз-
можности за изява  на учениците, като участието в тях 
няма задължителен характер и е въпрос на избор съо-
бразно интересите и възможностите им.

„Ключът на музиката“  е едно от тези състезания за уче-
ниците от IV, V, VI и VII клас, което се проведе на 19-20 
март 2016 година с  домакин на националният кръг РИО 
– Пловдив. 

Предвид уникалността за събитието е потърсена под-
крепата на Академията за музикално, танцово и изобра-
зително изкуство, град Пловдив, която в лицето на ректо-
ра, проф. Милчо Василев се изразява в предоставяне на 
учебни зали със специфична озвучителна техника, както 
и участието на представители от  научната общност в на-
правление музика.

Съгласно регламента на състезанието първите шест 
въпроса от теста са свързани с внимателно слушане на 
музика и поставена задача съотнесена към музикалния 
пример. Въпрос за състезатетелна група четвърти клас 
отведе учениците в красотата на тембрите на българските 
народни инструменти, представени в съпровод на тъпан. 
Попитахме ги: „Посочете двойката звучащи инстру-
менти“ , като  им предложихме различни комбинации: 
А) гайда и тъпан  Б) кавал и тъпан  В) гъдулка и тъпан. 
Вярно отговорилите („Кавал и тъпан“) съответно получи-
ха цели три точки. Друга интересна задача с прозвучаване 
на музикален пример е зададена ето така: „В кой от от-
късите солиращият инструмент е виолончело?“, като 
предложихме три откъси от познати музикални произ-
ведения -  „Утро“ („Пер Гинт“, Е. Григ), „Вариации Рококо“  
(П. Й. Чайковски) и „Валс на виенчанката“ (из „Бай Ганьо“, 
В. Стоянов). 

Учениците са натрупали достатъчно музикален опит и 
ориентирането в групата на струнните инструменти, тем-
бъра и начина на звукоизвличане улесни тяхната задача 
да откроят виолончелото  и посочат произведението, в 
което то е „солиращ“ инструмент. Тук също получиха три 
точки.

В състезателната група – пети клас въпросите са ориен-
тирани отново по посока на умението да се слуша музика, 
като натрупаният до момента музикален опит води и до 
разбиране на слушаната музика, за да бъде тя възприема-
на, харесвана и предпочитана. Задача първа поставя пред 
учениците въпроса за строежа на музикалните произве-

дения, структурата, конструкцията. Често в простичките 
неща с минимални изменения от кри ваме вълшебството 
на звуците, какъвто е и след ващият пример: „Определете 
музикалната форма“. За да проверим дали трайно е съх-
ранен в музикалната  памет на учениците тебровият спек-
тър на музикалните инструменти усложнихме въпроса с 
допълнителен: „Кой е солиращият инструмент?“. Оцен-
ката за вярно написана вариационна форма е две точки, 
за написан солиращ инструмент – пиано – също две точ-
ки, което донесе общо четири точки. Откъса, който пред-
ложихме е от произведението „Вариации върху тема“,  
Людовик ван Бетовен. 

Лесно е да попитаме  „Кой е композиторът и кое е про-
изведението?“, но когато задачата е да открием български 
фолклорни интонации и метроритмика в емблематично-
то за времето на създаване  произведение, когато вклю-
чим в дискусия българската национална музика чрез про-
изведение, което звучи внушително и днес и се разпозна-
ва като „взет пример“от българският музикален фолклор, 
става дума за откъс из „Ръченица“, из „Тракийски танци“ 
от Петко Стайнов, тогава трябваше въпросите да бъдат 
насочени към знанието за приноса на българските ком-
позитори за развитието на българската професионална 
музика. За написано вярно името на композитора Петко 
Стайнов, учениците  получиха по две точки и посочено 
правилното произведение – сюита “Тракийски танци“ – 
също по две  точки, общо четири  точки.
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» (продължава на стр. 4)

В шести клас учениците продължават да изучават тън-
костите и разнообразието на фолклорните области, както 
ги наричаме ние музикантите. Инструменти, костюми, тек-
стове на песни, особености в размерите, песенно и танцово 
определяни като идентичност за своята област. Това опре-
дели избора и за  следващият въпрос: „От коя фолклор-
на област е песента и на колко се брои?“ Предложения 
музикален пример е един от образците в световния музи-
кален фонд. Откъсът из „Притури са планината“ в  изпъл-
нение на Стефка Съботинова показа не само познаване на 
характеристиките на фолклорната област, но и знанието за 
традиционната музикална култура, като принос в светов-
ната. Песента е от Тракийската фолклорна област - Стран-
джа. До тук отговора носи  две точки, а определянето й 
като безмензурна, без размер, няма размер, не се брои до-
несе на учениците още  две  точки и увеличи точковият им 
резултат с четири точки.

Задача за учениците в седми клас е структурирана ето 
така: 

„Кои изразни средства определят връзката на музи-
калната творба с българския фолклор?“

 А)  мелодия и метроритъм 
 Б)  мелодия и темпо  
 В)  мелодия и тембър           
Музиката се изпълнява от ................. и ............... и е  под-

ходяща за изпълнение на ..................(концерт, народен събор, 
надиграване)

Верен отговор: А) мелодия и метроритъм
Музиката се изпълнява от цигулка и пиано и е подхо-

дяща за изпълнение на концерт. Музикален пример: Панчо 
Владигеров „Ръченица“.

На тези въпроси трябва да се отговаря своевременно, 
защото музикалните примери имат продължителност до 2 
минути и се изпълняват за всички едновременно. След про-
слушването е предвидено време за избор на отговор. Въпро-
сите от № 7 до № 15 се решават със собствено темпо, но в 
рамките на предвиденото четиридесет и пет минутно състе-
зание. Всяко забавяне може да  остави въпроси без отговор.

В състезателна среда учениците демонстрират знанията 
и уменията, които са придобили в началния етап, както и 
в прогимназиалния етап на образованието си по учебен 
предмет музика. Състезанието дава възможност за осмис-
ляне на учебното съдържание, заложено в учебната про-
грама по изучавания предмет музика и осигурява възмож-
ност за изява на всички участващи в конкурентна среда. 

Посрещнато с огромен интерес, състезанието донесе по-
ложителни емоции и добро настроение от училищни ръко-
водства, учители и ученици и техните родители.

В инициативата се включиха 24 области, от 93 населени 
места. 199 училища създадоха условия за работа в първи 
кръг на състезанието на 6 527 ученици в четири възрасто-
ви групи. След като преодоляха областния кръг през месец 
февруари 2016 година за Националния кръг се класираха 
отново ученици от 24 области в 90 населени места. 133 учи-
лища излъчиха своите претенденти за „Ключът на музика-
та“ общо  852 ученици.

Призьорите отнесоха със себе си „Грамота“ от Минис-
терството на образованието и науката и „Ключът на му-
зиката“. Всички участници в Националния кръг получиха 
Грамоти за отлично представяне и малки пластики - логото 
„Ключ сол“. Това се случва за пети път и вече се превръща 
в традиция.
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Ето и равносметката в цифри и по възрастови 
групи: 

За първа година седмокласници се състезават, но 
за тях това състезание е познато, тъй като те дадоха 
началото преди 4 години като ученици в четвърти 
клас.

На национален кръг 19-20 март 2016 г. се явиха, 
както следва:

4 клас 5 клас 6 клас 7 клас Общо
448 144 182 78 852

Те преминаха първи и втори кръг, съответно в 
своите училища на 19 януари.

4 клас 5 клас 6 клас 7 клас Общо
3076 1784 1129 538 6527

На 19 февруари на областно ниво участваха 
4 клас 5 клас 6 клас 7 клас Общо
1493 765 873 284 3415

АМТИИ предостави аудиториите си, като създа-
де отлична организация и техническа обезпеченост 
за състезателната дейност на децата, разпределени 
по възрастови групи в 4 зали, достигнали до Нацио-
налния кръг на музикална игра „Ключът на музи-
ката“;

АМТИИ е едно от малкото подходящи места за 
провеждането на инициативата на Министерство-
то на образованието и науката, протичаща едновре-
менно в зали, специално оборудвани със съвремен-
ни технически средства;  

АМТИИ се намира в града, отговорил на крите-
риите за избор за Европейска столица на култура-
та 2019 г., което взаимодейства с инициативите на 
Министерството на образованието и науката, раз-
виващи ключова културна компетентност и умения 
за изразяване чрез творчество;

АМТИИ е и мястото, в което се подготвя българ-
ският учител за педагогическата си и професионал-
на практика за часа по музика.

АМТИИ даде национална среща на своите бивши 
възпитаници, доказващи се на професионалното 
поприще заедно със своите ученици;

„Нямам съмнение, че представянето на всяко 
едно от явилите се днес деца ще бъде пролетен по-
дарък за учителите им по музика, гордост за учи-
лищата и отговорност на директорите им“, с тези 
думи откри петото издание на състезанието по му-
зика  – 2016 г. г-жа Елена Търничкова, главен екс-
перт по музика и хореография в Министерството 
на образованието и науката.

» (продължение от стр. 3)

Проектът „90 години от рождението на проф. 
Здравко Манолов” по идея и под ръководството на 
ас. д-р Милена Богданова е част от мащабен проект 
на Академичен клуб „Млад учен“ към АМТИИ – Плов-
див. В последните години той се превърна в структу-
ра за интеграция на идеи и в общество за споделяне 
на научни търсения и интереси. С реализираните съ-
бития, за които ще споделя впечатления по-долу, ръ-
ководството и членовете на клуба изявиха желание 
да поставят начало на ежегодни дейности, свързани 
със съхраняване паметта на български творци.

Честванията, посветени на 90 годишнината от 
рождението на проф. Здравко Манолов се осъщест-
виха на 9 декември 2015 година, когато Ректорът на 
АМТИИ проф. Милчо Василев официално откри лек-
ционна зала на името на проф. Здравко Манолов. 
Народният хор към АМТИИ, под диригентството на 
проф. д-р Костадин Бураджиев, изпълни китка от 
фолклорни песни из творчеството на композитора. 

Същата вечер  в залата на Академията бе изнесен 
тържествен концерт, посветен на паметта и делото 
на бележития музикант. Концертът бе конфериран 
от ас. д-р Милена Богданова и се превърна в праз-
ник, в едно вълнуващо и заразяващо със своя дух 
знаково събитие.

ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИТ
90 години от рождението на проф. Здравко Манолов
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С встъпително слово известният музикален теоре-
тик, органист и композитор проф. д-р Нева Кръстева 
представи личността и творчеството на своя учител и 
колега проф. Здравко Манолов със следните думи:

„... беше човек, в когото живееше по най-директен, 
зрим и жив начин самата музика и в когото нямаше 
нищо сухо, формално и схоластично...”;

„... Другото име на тази жива истина е любов – към 
тези, които обучаваше...”;

„Здр. Манолов не четеше дебели книги, но живееше в 
музиката така, сякаш тя беше неговия истински дом.”;

„... като композитор, беше в българската традиция 
– истински наследник на третото поколение компози-
тори Манолови – и търсеше остроумието, лекотата, 
виртуозността. Всичко в музиката беше лесно и непо-
средствено постижимо за него...”. 

Концертът започна с изпълнението на песента „Ве-
селата гама“ от хор „Детска китка“ с диригент Яна Де-
лирадева – одухотворено, живо, пъстро, зареждащо 
с много енергия и настроение. Последваха „Десет 
пиеси за кларинет и пиано“ поднесени от Доброми-
ра Ваклинова и д-р Милена Богданова. Изключител-
но въздействие оказа върху слушателите не просто 
перфектното изпълнение на пиесите, а действително 
артистичното им претворяване. Дуото се беше „сра-
снало” духовно и емоционално и превърна пиесите в 
едно дихание. Следващата пиеса в програмата бе  „То-
ката за лява ръка“ в интерпретация на проф. Албена 
Димова. Една ярка  концертна творба, изпълнена с 
трудностите, които носи спецификата на свирене само 

с лява ръка, претворена майсторски и завладяващо и 
представяща композитора в нова, непозната светли-
на. Прозвуча Концерт за виолончело и оркестър - II ч. 
в изпълнение на проф. Магдалена Чикчева и доц. д-р 
Велислава Карагенова. Проф. Чикчева подготви емо-
ционално публиката като разкри, че творбата е посве-
тена на по-малкия брат на композитора и неин пръв 
учител по виолончело – Светослав Манолов. За финал 
чухме песента  „Тъпан бие“ в изпълнение на мъжки хор 
„Стефка Благоева“ под диригентството на Цветан Цве-
танов. 

Тази умело подбрана програма успя да разкрие раз-
лични ракурси от творчеството на проф.  Манолов. 
Представена беше и авторката на единствената книга, 
посветена на живота и делото на този голям музикант, 
учител и композитор - Цветелина Славова.

Във фоайето пред концертна зала бе подредена из-
ложба с фотографии, документи и ръкописи на компо-
зитора, която е идейно обвързана с останалата част от 
проекта: издаване на юбилеен сборник - "90 години от 
рождението на проф. Здравко Манолов" , в който са 
включени непубликувани до момента творби и доку-
менти на проф. Манолов, както и неговия архив. Със-
тавител и редактор ще бъде отново ас. д-р Милена Бог-
данова. По този начин емоционалния заряд, който по-
лучиха изпълнителите и публиката, ще бъде завещан и 
за следващите поколения.

Поклон пред делото на човека, учителя и твореца 
Здравко Манолов! 

гл. ас. д-р Надежда Кузманова
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На 22 март 2016 в Българския култу-
рен институт във Варшава бе открита 
фотографската изложба „Слоеве и маски“ 
на студенти и преподаватели от Акаде-
мията за музикално, танцово и изобра-
зително изкуство. С тази изложба  Бъл-
гарският културен институт продължава 
100-дневния фестивал „Полша, запознай 
се с бъдещето на българското изкуство“. 
В рамките на това събитие се представят 
не само известни български творци, но и 
техни ученици от водещи висши и сред-
ни училища по изкуствата в България. По 
този начин ще се презентира и традици-
ята, и развиващите се най-нови тенден-
ции в българското изкуство. Тази идея 
на фестивала напълно се въплъщава в 
откритата експозиция на преподаватели 
и студенти от Академията за музикал-
но, танцово и изобразително изкуство в 
Пловдив.

Директорът на Българския културен 
институт г-жа Калина Станчева сподели 
по време на откриването, че „Изложбата 
е изключителна поради факта, че идва 
до Полша точно от Пловдив – бъдеща Ев-
ропейска столица на културата. Между 
другото е добре публиката да привикне 
към все по-чести инициативи, идващи от 
живописния град в Тракийската низина. 
Пловдив е град на 8000 хиляди години. 
В него са се запазили следи от времето 
на Римската империя през българското 
средновековие и османския период, до 
Възраждането и съвремието. През 2019 
г. той ще стане не само първата Европей-
ска културна столица в България, но и 
първият носител на това звание в стра-
ните, които си служат с кирилица. Това 
ще даде възможност за културен обмен, 
разчупване на стереотипи и ще потвърди 
за пореден път значението на града като 

атрактивна европейска културна дести-
нация с богат потенциал на развитие.”

Точно културната и духовна мно-
гопластовост на Пловдив е звеното, кое-
то свързва творбите на авторите в колек-
тивната изложба. 

Доц. Никола Лаутлиев, куратор на из-
ложбата подчерта в словото си, че вклю-
чените фотографии са многолики и креа-
тивни –както младите автори, петима от 
които бяха на откриването на експозици-
ята във Варшава. 

Концептуалните черно-бели изобра-
жения на Константина Жекова, Георги 
Димитров, Георги Вачев и Соня Станкова, 
ескизите от интимното пространство на 
Златина Георгиева и детския свят на Ма-
рия Шишкова, цветните парадигми на тя-
лото в пространството на Елена Йосифо-
ва и визуалните абсурди в пейзажите на 
Борислава Георгиева до най-разнород-
ните прояви на „еднаквостта“ от Георги 
Чакъров. Съвремените посоки на фото-
графията са предизвикателството за Ве-

нета Атанасова с виртуалните ѝ реално-
сти, Георги Матов с уличното ежедневие  
и Мариана Камбурова с манипулираните 
аранжименти.

Изложбата артистична фотография 
„Слоеве и маски“ от Академията за му-
зикално, танцово и изобразително из-
куство, показана в Българския културен 
институт във Варшава бе поканена от 
Института по Славянска филология в 
Ягелонския университет в Краков. Ръко-
водството на Катедрата по Българска фи-
лология предложи експозицията да бъде 
открита в Краков на 16 май 2016 година в 
рамките на празници на Славистиката и 
Българистиката.

Тези две артистични фотографски изя-
ви в Полша на студенти и преподаватели 
от Академията са неоспорим факт за ни-
вото на нашето обучение, за креативнос-
та и художествения ни потенциал и залог 
за нови творчески реализации.

доц. Никола Лаутлиев

АКАДЕМИЧНА ФОТОГРАФИЯ ВЪВ ВАРШАВА

» Снимки от изложбата на стр. 16
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На 26 март 2016 г. а зала “Минчо 
Минчев” на Художествена галерия “Хр. 
Цокев” – Габрово се състоя авторски 
концерт с творби на композитора Ни-
колай Стойков, в изпълнение на деца-
изпълнители от класа на г-жа Весела 
Пенева. Всъщност тя е не само педа-
гогът, подготвил юбилейната проява 
– 80 години от рождението на компо-
зитора, а двигател на организацията, 
сценарист,режисьор, водещ на проя-
вата и изпълнител в някои клавирни и 
вокални ансамбли.

Концертът очерта важни етапи от 
жизнения и творчески път на Николай 
Стойков – от детските “композитор-
ски” опити до неговите зрели клавирни 
произведения.

Малкият пианист Александър Стоев 
(5-ти клас) изпълни “Малкият смърф 
плаче и нарежда”. След него пиесата 
“Арабеска” от “Сюита за юноши” под-
несе с разбиране Йоана Симеонова – 11 
клас.

Почти всички пиеси от друга сюи-
та – “Сюита за животните”, изпълниха 
Мария Павлова, Александър Кръстин-
ков, Андреана Манолова, Божина Си-
меонова, Адриана Кънева – всички на 
възраст от 8 до 13 години.

Момчешкото дуо Александър Кръс-
тинков и Александър Стоев изпълниха 
“Весел танц”, и двамата в 5-ти клас.

Емоционално-изпълнителска про-
мяна внесе вокалното изпълнение, с 
клавирен акомпанимент на г-жа Пе-
нева, на песента “Хей, врабчета” от Лю-
бомиРА Ангелова и Йоана Симеонова.

За мен една от “изумяващите” из-
яви от юбилейното матине е първо 
изпълнение на трудната (според мен) 
интерпретационо пиеса “Кукувичкана 
кукува”от цикъла оп. 90 “Три родопски 
песни за пиано”, изпълнена от Емили 
Цонева – 4-ти клас.

В тази линия на интерпретация на 
произведения на Николай Стойков 
от новия век бяха и изпълненията на 
“Тропанка” за клавирно дуо (В. Пенева 
и Мария Павлова – 7-ми клас) и тем-
пераментната пиеса “Шопско стакато”, 
изпълнена от Симона Тодорова – 6-ти 
клас.

Вокално-ансамбловото изпълнение 
на песента “Овдовяла лисичката” от 

Десислава Чакърова, Мариела Йор-
данова, Божина Симеонова и Йоана 
Симеонова, раздели визуално-запис-
но представяне на сцени от спектакъ-
ла “Пловдивски кокони” на Ансамбъл 
“Тракия” (хореогр. проф. Кирил Дже-
нев и муз. Николай Стойков).

Една от най-трудните пиеси в бъл-
гарската клавирна литература – соло-
вият вариант (2012 г.)  на “Танц върху 
жарава” се “осмели” да поднесе 12-го-
дишната Александра Станева.

Думи на човешка благодарност, 
творческо задоволство и приветствен 
адрес към акад. Николай Стойков, от 

името обществеността, поднесе зам. 
Кмета на Община – Габрово.

Специален гост на тържеството бях 
и аз – проф. д-р Ромео Смилков. “Им-
провизирано” поднесох две пиеси от 
клавирната реплика (2011-2012) по 
спектакъла “Пловдивски кокони”. По-
следно произведение, от продължилия 
близо 80-минутен авторски концерт, бе 
“поема за пиано”, оп. 86, #5 “Тамбура 
сакрале”, след която дълго време слу-
шатели, гости и изпълнители обсъжда-
ха многостранната изява.

проф. д-р Ромео Смилков 

ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ НА ПРОФ. АКАД. НИКОЛАЙ СТОЙКОВ

От 18-ти до 20-ти март, 2016 г. се 
проведе 29-тото издание на фести-
вала „Дни на класическата китара”, 
Варна. Създаден през 1987 г, този му-
зикален форум е ежегодно събитие в 
културния живот на морския град. 

Във фестивалната програма са 
включени вечерни концерти на ки-
тарни оркестри, камерни ансамбли 
и утвърдени изпълнители, но основ-
ната идея е предоставянето на сцена 
за изява на младите музиканти. Те се 
явяват в три възрастови категории (до 
4-ти, до 8-ми и до 12-ти клас). В група-
та без възрастови ограничения „Сце-
на на солиста” се изяви Тодор Янков 
(студент II курс, ИИК) от АМТИИ, който 
бе отличен с Диплом за отлично пред-
ставяне за изпълнението на Й. С. Бах 
– Прелюд, Л. Леняни - Капричио №2 и 
Н. Кошкин – „Ашер валс”. 

В групата „Камерни ансамбли и ор-
кестри” взе участие Китарен ансамбъл 
„Академика”. Той представи разноо-
бразна програма: Фр. Телеман – Кон-
черто гросо D dur, Пламен Арабов 
– „Леле моме” (първо изпълнение) и 
Мануел де Файя – „Танц на мелничаря” 
из балета „Тривърхата шапка”. Ансам-
бъл „Академика” получи също Диплом 
за отлично представяне, както и пред-
ложение за концерт-рецитал в рамки-
те на Юбилейното 30-то издание на 
фестивала. 

Чрез страниците на „Арт Спектър” 
изказвам искрена благодарност и 
похвала на всички студенти от кла-
са по класическа китара за тяхната 
всеотдайна работа и отлично пред-
ставяне!

доц. Стела Динкова

„ДНИ НА КЛАСИЧЕСКАТА КИТАРА” - ВАРНА 2016
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Сред музикалните прояви в афиша на АМТИИ в 
края на изминалата 2015 г. се откроиха две успешни 
представления на Академичния оперен театър с ху-
дожествен ръководител доц. д-р Пламен Първанов и 
вокален педагог проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. 
На 14 декември в залата на АМТИИ бяха представени  
камерните опери на композитора Парашкев Хаджиев 
“Подаръците” и “Крадецът” из триптиха “Парадокси” 
(по либрето на Петко Райков върху разкази от О. Хе-
нри). И двете постановки заслужават висока оценка 
както за сценографията и режисурата на Цветан Цве-
тков (“Подаръците) и Тодорка Митковска (“Краде-
цът”), така и като вокални постижения и актьорска 
игра на солистите – сопраното Любомира Петрова в 
ролята на Дела, баритонът Матеуш Тенев в ролята на 
Кристофър и Цветан Цветков в ролята на Хари от опе-
рата “Крадецът”. Клавирната партия и в двете поста-
новки бе поверена на Георги Гаджев.

Особено внимание заслужава проявеният от страна 
на Академичния оперен театър жест на учтивост към 
честваната през 2015 г. 70-та годишнина на Пловдив-
ското музикално училище, с реализирания гастрол на 
15 декември с операта “Подаръците”. Представление, 
което одухотвори и впечатли със свежата си интер-
претация младото поколение пловдивски музиканти. 
Тази постановка бе второ гостуване на Оперния теа-
тър на АМТИИ на сцената на НУМТИ “Добрин Пе-
тков”, след играната преди три години първа опера 
от триптиха на П. Хаджиев – “Развод”. Факт, който за 
пореден път затвърди дългогодишните художестве-
нотворчески връзки и ползотворно сътрудничество 
между двете основни образователно-музикални ин-
ституции в Пловдив. 

д-р Поля Паунова-Тошева

ТРИ ЯРКИ СПЕКТАКЪЛА НА АКАДЕМИЧНИЯ ОПЕРЕН ТЕАТЪР НА АМТИИ
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На 13 февруари в Градската концертна зала в Плов-
див се състоя концерта “Игра в български ритми”, с 
участието на Оркестъра на Пловдивската опера, Ака-
демичен народен оркестър, Академичен народен хор 
и солистите Теодосий Спасов, Васил Васил, Владимир 
Владимиров и Гергана Попова. Уникалното събитие бе 
организирано от Държавна опера - Пловдив и Акаде-
мия за музикално, танцово и изобразително изкуство 
- Пловдив. Диригент на концерта бе маестро Диан Чо-
банов.

Представени бяха произведения за симфоничен ор-
кестър, народни инструменти и народен хор от компо-
зиторите Милчо Василев, Костадин Бураджиев, Кирил 
Стефанов, Димитър Христов и Теодосий Спасов.

Димитър Христов представи две произведения - ед-
ночастното и изградено изцяло на фолклорна основа 
“Балкански игри” и лиричната песен за солист, хор и 

оркестър “Смиляна”, във великолепното изпълнение 
на солистката на Ансамбъл “Тракия” Гергана Попова.

Костадин Бураджиев представи симфонични музи-
кални картини от едноименната куклено-театрална 
постановка “Жива вода”, изградена от 7 контрастни 
дяла, с много умели и органични връзки и преходи 
между дяловете. Както подсказва заглавието, карти-
ните рисуват конкретни, обвързани със сюжета на те-
атралното представление психологични или живопис-
ни състояния.

“Родопска импресия” е произведение създадено по 
4 родопски а капелни песни на композитора Кирил 
Стефанов, великолепно оркестриран квадриптих за 
женски народен хор и класически камерен симфони-
чен оркестър. Впечатление направи красивия хармо-
ничен език и богата орнаментика, вярно и стилистично 
предадена от оркестъра и Академичния народен хор.

СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ С БЪЛГАРСКИ РИТМИ

» (продължава на стр. 10)
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Теодосий Спасов представи три произведения за 
соло кавал и симфоничен оркестър - “Цигански танц”, 
“О’майно хоро” и “Странни обстоятелства”, принадлежа-
щи към стила етно-симфо-джаз, изпълнени от автора. 
Тези произведения са разработени на формалния песе-
нен принцип на българския фолклор с въведени джа-
зови елементи. Мелодичният език е изграден върху ма-
ками и мелизматика, характерна за някои фолклорни 
региони, комбинирани много умело с типични за джаза 
ритмични “брейкове” и каденци. 

Академичните състави на АМТИИ се представиха с 
изпълнение на класически фолклорни произведения и 
потопиха публиката в магията на българския музикален 
фолклор. Емоционално оркестъра изпълни произведе-
нието на Милчо Василев “Младежка сюита”, Академич-

ния народен хор, с диригент проф. д-р Костадин Бура-
джиев, темпераментно представи песента на Красимир 
Кюркчийски, а двата състава взривиха публиката с пе-
сента на Милчо Василев “Мома Ангелина”. 

Концертът завърши с тричастният “Концерт за кавал, 
тамбура и симфоничен оркестър” на проф. Милчо Ва-
силев. Творбата е изградена върху различни метрори-
тмични комбинации от българския фолклор. Впечатле-
ние направи бавната втора част, имитираща безмен-
зурна песен, пресъздадена от диригента с едно необи-
чайно за класическия стил темпо “Рубато”. Творбата бе 
изпълнителски достойно защитена от солистите Васил 
Василев - кавал и Владимир Владимиров - тамбура, с ог-
ромната подкрепа на диригента Диан Чобанов.

Нестихващите, в края на концерта, аплодисменти 
възнаградиха богато изпълнителите и показаха необ-
ходимостта от такъв род концерти.

» (продължение от стр. 9)

На тържествена церемония, в общинската зала 
„Проф. Венета Вичева”, бяха обявени победителите в 
четвъртото издание на студентския конкурс за дири-
генти „Златната палка”. Творческата надпревара ор-
ганизираха съвместно община Шумен, Българският 
хоров съюз, Шуменският университет „Епископ Кон-
стантин Преславски” и Общинският детски комплекс. 
Конкурсът бе част от празничните прояви, с които 
Шуменският университет отбелязва през тази година 
своята 45-а годишннина, а тематично бе свързван с 85 
години от рождението на проф. Венета Вичева. Гости 
на церемонията бяха заместник-кметът по образова-
ние и култура на община Шумен Найден Косев, рек-
торът на Шуменския университет проф. д.и.н. Георги 
Колев, акад. проф. Емил Янев – президент на Федера-
цията на хоровете на Европейския съюз, председател 
на Балканския хоров форум, председател на сдруже-
ние „Вива ла музика и директор на творческия център 
„Музика и танц” към Българската академия на науките 
и изкуствата. В залата бяха и председателят на Бъл-
гарския хоров съюз д-р Галина Луканова и членове на 
управителния съвет на съюза, диригенти от страната. 
Поздравление и цветя бе изпратила Донка Иванова – 
областен управител. 

Жури с председател доц. Цветелина Славова от Вели-
котърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ 
и членове диригентите д-р Галина Луканова и Деница 
Узунова, присъди Голямата награда „Златната палка” 
на Николай Гурбанов - студент четвърти курс от Ака-
демията за музикално, танцово и изобразително изку-
ство (АМТИИ) в Пловдив. Отличието му бе връчено 
от заместник-кмета на Шумен Найден Косев. 

НИКОЛАЙ ГУРБАНОВ СПЕЧЕЛИ КОНКУРСА „ЗЛАТНАТА ПАЛКА”

Николай Гурбанов (вдясно)  - победителят в конкурса „Златната 
палка” с проф. д-р Костадин Бураджиев - заместник-ректор по 

учебната дейност в АМТИИ - Пловдив
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Николай Гурбанов е възпитаник на Варненското 
музикално училище, в което завършва специалност 
„Акордеон”, на Националната гимназия за хуманитар-
ни науки и изкуства „Константин Преславски” във Ва-
рна, където усвоява специалността „Народно пеене”. 
Пял е в Хора на варненските момчета, с диригент Да-
рина Кроснева. В момента е студент в Пловдив, където 
учи „Дирижиране”. Със свои състуденти създава акаде-
мичен камерен народен хор. Председател и създател е 
на Българския национален младежки фолклорен съюз, 
който организира конкурса „Орфееви таланти” и кул-
турните празници „Ботеви дни и нощи в Калофер”. 

Пред „Шуменска заря” носителят на „Златната пал-
ка” сподели: „Не вярвам на твърдението – неуспелите 
певци стават диригенти. Напротив! За мен тази про-
фесия е истинско предизвикателство. В музиката това 
е най-отговорната професия, защото освен че дири-
гентът трябва да е най-добрият от всички, притежа-
ващ солидни знания, умения и опит, той трябва и да 
е добър психолог и организатор. За да се занимаваш с 
изкуство днес, ти е нужна вяра и убеденост, че правиш 
всичко през сърцето си. Не са нужни много думи, а ре-
ални действия. Нека творците отворим душите си за 
доброто и да вървим напред!“ 

Ректорът на Шуменския университет проф. д.и.н. Ге-
орги Колев приветства всички участници в конкурса 
и им пожела нови успехи на българските и световните 
сцени. Той връчи първата награда на носителя й Джу-
лия Узунова от АМТИИ в Пловдив, втората награда 
на Мартин Иванов от Великотърновския университет 
“Св. св. Кирил и Методий” и третата - на Десислава 
Пламенова от Шуменския университет. 

С поощрителни награди бяха отличени Наталия 
Иванова от Шуменския университет, за показани на 
сцената точност и изразителност на диригентския 
жест, Хюсеин Мехмедов от Шуменския университет, за 
демонстрирана артистичност, Евридика Валентинова, 
също от Шуменския университет, за създаване и пре-
даване на образно-емоционална атмосфера на дири-
жираните творби и Алия Хансе, от АМТИИ в Пловдив, 
за оригиналност на творческите й идеи. 

Пред публиката победителите в конкурса показаха 
диригентските си умения, заедно с детския хор „Бодра 
песен” към Общинския детски комплекс и академичния 
хор „Проф. Венета Вичева” към шуменската Алма матер. 

Председателят на журито доц. Цветелина Славова 
сподели за читателите на „Шуменска заря”: „Поласка-
на бях, че основният двигател на конкурса д-р Юли-
яна Панова, ме покани да оглавя журито, оказвайки 
ми тази голяма чест. Много добри са впечатленията ми 
от нивото на конкурса. Видяхме, че всички кандидати 
са положили голямо старание и чувство за отговор-
ност. Нормална и естествена бе сценичната им треска. 
Та те нямат почти диригенстки опит! Осезаемо бе, че 
са „попивали” всяко едно зрънце, което е „посявано” 
от преподавателите им в университета. Важно бе, че 
при работата им с истински хор, наблюдавахме „про-
тичането” на ток между тях и изпълнителите, произ-
веждащи звука. Пожелавам им да се разиват и дано да 
се занимават и занапред с диригентска работа. Посъ-
ветвах младите колеги, че без търпение не се успява в 
тази професия, за която е нужно непрекъснато да се 
учиш. На конкурсната сцена видяхме различни песни. 
Интересно за самите участници бе запознаването им 
с различен репертоар. Представителите на пловдив-
ската академия преимуществено показваха партитури 
с редуващи се сложни неравноделни размери, както и 
авторски песни. Шуменските колеги бяха потърсили 
песни с друг натюрел. Една от студентките дори ди-
рижира неизвестна ми полска песен, която донесла от 
своя специализация в славянската страна. Такъв кон-
курс досега в България няма организиран. Пожелавам 
на създателите му по-пълно да обхванат студентските 
среди. Да провокират самите млади хора, че да рабо-
тиш с хор е нещо интересно, което трябва да се види 
и чуе. С колеги преподаватели обсъдихме идеята зана-
пред в конкурса да има и фолклорен състав, с който да 
работят участващите в него студенти.”

Светлин Пламенов
в-к „Шуменска заря”, 11 април 2016 г.



АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНОИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ Брой 39, март 2016 г.12

От 25 до 27 март 2016 г. 
в град Калофер се проведе 
Шестнадесетото издание на 
Национален музикално-фол-
клорен конкурс “Орфееви 
таланти”. За втора поредна го-
дина конкурсът се организи-
ра от Българския национален 
младежки фолклорен съюз с 
председател Николай Гурба-
нов. Неотлъчно до организа-
торите на един от най-мащаб-
ните национални конкурси бе 
отново Академия за музикал-
но, танцово и изобрзително 
изкуство гр. Пловдив – основен партньор на НМФК “Орфе-
еви таланти”  2016г.

В конкурса бяха включени направленията народно пеене 
(индивидуални изпълнители), инструменталисти (кавал, 
гайда, гъдулка и тамбура, акордеон, пиано), вокално-инстру-
ментални ансамбли, народни хорове, школувани хорове, на-
родни оркестри, камерни вокални групи, камерни инстру-
ментални групи, обичаи, ревю на фолклорни носии, словесен 
фолклор, камерни танцови състави, танцови състави.

Бяха получени около 700 заявки за участие в пет възрасто-
ви групи и три категории:
„Професионалисти” - за участници от училища с национа-
лен статут, НУФИ, НУИ, НМУ, АМТИИ - гр. Пловдив и всич-
ки висши училища, в които се изучава фолклор; 
„Професионалисти” - за участници от паралелки с разшире-
но изучаване на музика и хореография от начални училища, 
основни училища  и СОУ с профил “фолклор”;
„Любители” - за ученици от СОУ, професионални гимназии 
и помощни звена на МОМН, ЦРД /центрове за работа с де-
цата/, ЦИ /центрове по изкуствата/, ОДК /общински детски 
комплекси/, читалища и младежи – любители;

Това издание на конкурса, 
освен в шест зали в гр.  Кало-
фер, протече едновременно 
и в АМТИИ гр. Пловдив за 
участниците в направление – 
пиано. 

В конкурса имаше участни-
ци от всяко кътче на Бълга-
рия – Пловдив, Варна, Бургас, 
Стара Загора, Русе, Асенов-
град, Смолян; Нова Загора, 
Банско, Пазарджик, Мадан, 
Петрич,  Велико Търново, 
Плевен, Бобов дол, Лъки, с. 
Широка лъка и много други. 

Раздадени бяха множество награди, сред които голямата на-
града “Гранд при” беше връчена на танцов състав при ДЮФА 
"Българче" при ОДК – Велико Търново.

Голяма част от журиращия състав са утвърдени с авто-
ритета и професионализма си преподаватели на АМТИИ. 
Това са ректорът на АМТИИ – проф. акад. Милчо Василев; 
заместник ректорът – проф. д-р Костадин Бураджиев; за-
местник ректорът – проф. д-р Даниела Дженева; деканът на 
факултет “Музикален фолклор и хореография” – проф. д-р 
Тодор Киров; проф. д-р Любен Досев; доц. Владимир Влади-
миров; ас. д-р Данка Цветкова; ас. д-р Галя Петрова и ас. д-р 
Зоя Микова.

Организаторите на конкурса бяха изготвили анкети, кои-
то всеки участник, ръководител  или родител попълниха. Въ-
просите бяха свързани с организацията, журиращия състав, 
залите и цялостната атмосфера на конкурса.  Положителните 
резултати доказаха нивото на професионализъм на организа-
торите и удовлетвореност на участниците.

Благодарение на огромната подкрепа от страна на АМТИИ 
към БНМФС събитията и идеите на Съюза се осъществяват и 
развиват с високи темпове и голям професионализъм.

ЗА ЕДНО КЪМ УСПЕХА
Национален музикално-фолклорен конкурс “Орфееви таланти” - шестнадесетото издание
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На 14.04.2016 г. в Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство – Пловдив  се състоя традицион-
ната творческа среща на млади изпълнители на кавал от 
Академията, НУИ „Панайот Пипков” – Плевен и СОУ 
„Любен Каравелов” – Пловдив.

Тази художествена инициатива, подета от Ръководство-
то на АМТИИ още преди четири години, бе с основна цел:
 1) да се види изпълнителското ниво на младите кавал-

джии;
 2) да се представи разнообразен репертоар, който се из-

пълнява в различните етапи на  обучение;
 3) да се обмени опит между отделните изпълнители;
 4) да се приобщят младите кавалджии, завършили сред-

ното си образование към обучението в АМТИИ.
В  сравнител-

но краткия пе-
риод тези сре-
щи се утвърди-
ха като крайно 
необходими не 
само може да се 
каже да се „срав-
нят часовни-
ците”, но и чрез 
т в о р ч е с к и т е 
дискусии да се 
начертаят нови 
методи и педа-
гогически прин-
ципи, доприна-
сящи за по-бър-
зото и правилно развитие на кавалджийското изкуство.

Именно, в тази връзка последната творческа среща даде 
практически отговори на много от поставените въпроси 
и начерта по-нататъшните пътища към  постигане на по-
ложителните резултати в изпълнителското кавалджийско 
изкуство в България.

В срещата участваха над 10 кавалджии от тези творчески 
институции, като всяка една от тях се представи със солово 
изпълнение – пиеса по избор. 

Положителна тенденция бе интерпретацията на  худо-
жествени пиеси за кавал, както и примери от техническа-
та литература. Срещата бе ръководена от проф. д-р Любен 
Досев, който всъщност е основния организатор за тези сре-
щи. Програмата бе изпълнена така, щото всички участни-
ци в нея да се изявят с произведения, с които да покажат 
своите изпълнителски качества.

Най-напред свириха учениците от НУИ „П. Пипков” гр. 
Плевен с ръководител преподавателя по кавал г-н Вален-
тин Недялков. – Матея Димитрова – 7-ми клас изпълни 
„Жетварска песен”, Калоян Георгиев – 9-ти клас изпълни 
„Влашко хоро”, Мирослав Светлинов – 12-ти клас, изпъл-

ни „Плевенско Ганкино хоро” и Златомир Ангелов – 12-ти 
клас изпълни „Овчарски мелодии”. Със своите изпълнения 
те показаха едно много добро художествено ниво, което 
потвърждава правилната методика, която г-н Недялков 
провежда в процеса на обучение. След тях се представиха 
учениците от СОУ „Л. Каравелов” – Пловдив с преподава-
тел Васил Василев.

Ученикът от 7-ми клас Иван Маджев изпълни „Араба-
джийски мелодии” от Г. Пенев и К. Бураджиев, която де-
монстрира едно добро ниво по отношение на интерпрета-
ция на бавни мелодии. Същият е носител на І-ва награда от 
конкурса за млади изпълнители в гр. Варна.

Петър Шопов – ученик от 12-ти клас изпълни „Овчарски 
мелодии” от Ст. Величков. Той впечатли присъстващите със 

своето майстор-
ско изпълнение 
по отношение на 
употребата на 
различните ре-
гистри на кава-
ла, както и раз-
личните видове 
орнаментика.

С т у д е н т и -
те от АМТИИ 
се пред ста ви-
ха пос лед ни, 
като пример за 
под ра жа ние по 
от но ше ние на 
своето из пъл не-

ние от стра на на по-младите изпълнители. Със свои изпъл-
нения се представиха Георги Лилкин – специалност „ПОМ”, 
Ставрула Триатигис от Гърция специалист към ДЕСП, Ни-
кола Вълчанов – специалност „ИИф” и Велислав Гълъбов 
също специалност „ИИф”.

Като гост бе поканен солиста на ФА „Тракия” известния 
кавалджия Темелко Иванов, който зарадва слушателите 
със своето майсторско изпълнение.

В заключение  бих казал, че такива творчески срещи про-
веждащи се под егидата на АМТИИ Пловдив са изключи-
телно полезни за бъдещото развитие на кавалджийското 
изкуство в България. Подобни се провеждат и по другите 
народни инструменти – гъдулка, тамбура, гайда, както и по 
народно пеене.

Изказвам личната си благодарност към катедра „Музи-
кален фолклор”, към проф. д-р Любен Досев, както и към 
всички преподаватели и участници в творческата среща на 
младите кавалджии.

Васил Василев
докторант към катедра „Музикален фолклор”

ИЗПЪЛНИТЕ ЛСКОТО ИЗКУС ТВ О НА НА Й-МЛА ДОТО ПОКОЛЕНИЕ 
ТРА КИЙСКИ КА ВА ЛДЖИИ В БЪЛГА РИЯ
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Така беше назован юбилейният кон-
церт, посветен на 75-годишнината на акад. 
проф. Стоян Караиванов, състоял се на 
21.02.2016г. в аулата на НУМТИ „Добрин Пе-
тков“,  название, намерено може би с мал-
ко усмивка, но много точно. Защото всяко 
изпълнение на валдхорнистите  наистина 
беше акт на възхвала и почит, отправени 
към учителя – публично и тържествено. 
Участниците от Пловдив, София, Русе, Па-
зарджик, всъщност представиха значител-
на част от центровете на разпространение 
у нас на пловдивската валдхорнова школа, 
изградена от Стоян Караиванов.

Юбилейна програма - концерт, включ-
ва ща не малко музикални произ ве де ния, 
сведения за биографията и многото пости-
жения на юбиляра, приветствия, награж-
даване, благодарности от негова страна...
да, дълго продължи концертът. Намерена 
беше обаче структура на събитието, която 
„да издържи“ това обемно време – широка 
стилова рамка, умело разчупване на му-
зикални и словесни моменти, мозайка от 
поетичен изказ и информация за фактите 
в един творчески път, участие на живо и 
виртуални присъствия. Тази променливост, 
в добре замислено последование, позво-
ли всеки от елементите да се открои със 
собствена стойност и въздействие, а съще-
временно концертът да се възприеме като 
единна цялост.

Тук е мястото да се отбележи и голямата 
заслугата на ръководството на училище-
то – домакин  на това юбилейно събитие. 
Ръководство,  което изобщо се отличава с 
активно поддържане на престижа на ин-
ституцията като културно средище с исто-
рия и с авторитет, създаден от значими с 
професионалните си постижения лично-
сти. Г-жа Нели Попова, директор, основен 
организатор на тържеството, същевре-
менно е и един от водещите възпитаници 
на проф. Караиванов -  негова ученичка от 
средната и висша степен на музикалното 
си образование, а г-жа Поля Паунова-Тоше-
ва, зам. директор, допринесла съществено 
за изработване на подробния сценариен 
план на тържеството – нетрадиционен и 
артистичен,  се изяви и с много сполучливо 
издържана роля на водещ. 

Но думата тук е преди всичко за кон-
цертната част - защо беше впечатляващо 
юбилейна и музикално интригуваща.

Толкова валдхорни! Това е първото, кое-
то предизвиква интерес. Още от оформ-
лението на афиша и програмата  красиво 
умноженият и идващ от далечината назад 
образ на инструмента ни примамва към 
някакви валдхорнови дълбини – сегашни 

и минали музикални знаци, които “рогове-
те“ отправят към нас. А когато се изслушат 
толкова качествени изпълнения на раз-
нородни, от различни времена и стилове 
композиции, едно от внушенията може да 
се изрази просто  - Триумф на валхорните.

 На второ място бих отбелязала раз-
нообразието от солови изпълнения и ан-
самбли: валдхорна соло, две валдхорни, 
валдхорна и пиано, валдхорна, цигулка и 
пиано; глас, валдхорна и пиано; валдхорни, 
контрабас и ударни. Така концертната про-
грама  представи богатство от възможни 
музикално-смислови и темброви включ-
вания на инструмента и неговата гъвкава 
функционалност. А в различните произве-
дения специфичният подход на всеки ав-
тор открои и различни страни от изразната 
му сила. Затова концертът не само показа 

уменията на преки и косвени ученици на 
Стоян Караиванов, а стана и ефектна де-
монстрация на характерните качества на 
инструмента и на музикалните му приложе-
ния в широк диапазон – това беше и Парад 
на валдхорновото изкуство.

Програмата следваше по-скоро прин-
ципа на музикалното разнообразие, от-
колкото хронологичния поглед към авто-
ри и произведения. Концертът бе открит 
с призивните интонации на „Зов“ за соло 
валдхорна от оп. „Зигфрид“ на Вагнер и 
кулминира празнично във възторжен, раз-
влекателен финал с „Фрипъри“ на Лоуел 
Шоу. В творби от цяла серия – дванадесет, 
автори, межу които и юбиляра, валдхор-
нистите показаха широко поставените си 
възможности и разкриха разнообразните 
инструментални насоки, които са получи-
ли като възпитаници на проф. Караиванов. 
Някои кратки бележки за включените про-
изведения биха дали донякъде представа 
за образния обхват, за изпълнителските 
предизвикателства и показаното ниво на 
интрументални умения.

От една страна, трябва да се отбележат 
произведения, които се  оценяват като 
престижни за валдхорновото изкуство. 
Така „Зов“ на Зигфрид се смята за крайъгъ-
лен камък във валдхорновия репертоар – с 
изпълнителска трудност, типична за нату-
ралния инструмент, тя е показател за висо-
ко инструментално ниво. Концертната пие-
са на Сен-Санс, по форма тема с вариации, 
е една от големите виртуозни пиеси, които 
се включват в конкурсите за валдхорна.
Творбата на Виталий Буяновски „Испания“ 
- за соло валдхорна ( плод на задгранични 
пътувания на автора), се отличава с разно-
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образие от музикални модели, характер на 
чувствителността и израза, откроява се с 
богатство от звукоизобразителни,  звукои-
зразителни средства и технически похвати. 
Смятана за твърде сериозна изпълнителска 
проба, тя е една от съвременните пиеси, 
които редовно се посочват в програмата на 
най-големите професионални конкурси.

Моцарт, Брамс, Чайковски, присъства-
ха впечатляващо с характерни за тяхното 
творчество форми. Чухме Рондо в Ре мажор 
за валдхорна и пиано от Моцарт,  Анданте 
кантабиле от Симфония №5 на Чайковски 
(преработка за валдхорна и пиано на В. 
Шведов) и Анданте место и Финал от Трио 
в Ми бемол мажор  за валдхорна, цигулка и 
пиано от Брамс. 

Иван Спасов с „Лирично и емоционал-
но“ от Триптих за глас/хор (преработка за 
валдхорна и пиано на Ст. Караиванов) и 
Велислав Заимов с „Есенно завръщане“ (по 
стихове на Ат Далчев)  за мецосопран, вал-
дхорна и пиано, внесоха съкровена, топла 
камерност в съзвучие със случая, който се 
отбелязва.

 Стоян Караиванов се представи в про-
грамата и като автрор с две произведения: 
„Ретро шега“ за две валдхорни и пиано – на-
истина свежа инструмантална игра, и „Мал-
ки инвенции“ – поредица от Мото, Имитан-
до, Канто и Антифон за валдхорна и пиано. 
В тях с познание и изобретателност едни 
от вечните музикални модели се използват 
в съвременно приложение оригинално и 
убедително.

 Бих отделила и сектор „занимателни, ди-
намични и оптимистични“ за творби като 
„Джазов прелюд“ на Румен Бояджиев – син 
и пиесите на Лоуел Шоу от завършека на 
концерта: Трипъри № 3 за три валдхорни, 
контрабас и ударни и Фрипъри № 8 и № 9 
за четири валдхорни, контрабас и ударни. 
В последните спецификата на инструмента 
се използва по свободен, находчив и увли-
чащ слушателя начин, свързан с интересен 
иновационен език.  Ефектният ансамбъл 
разгръща зрелищно музикални сцени, в 
които валдхорнистите имат солистично ин-
струментално участие.

 Успехът на тази програма, разбира се, 
зависеше преди всичко от изпълнителите и 
те го постигнаха.

Валдхорнистите издържаха блестящо 
отговорността на момента, на двойната 
си роля – като свободно ангажирани с из-
пълнението артисти и същевременно като 
високо морално задължени от тържестве-
ния случай представители на пловдивската 
валдхорнова школа и на своя учител – юби-
ляр. Сред тях някои бяха все още учени-
ци, но с вече постигнати високи успехи и 
множество награди от международни кон-
курси: абитуриентката от класа на проф. 
Караиванов в НУМТИ – Пловдив Кристина 
Юмерска, с многократно и много силно 

участие, и Николай Цанев – абитуриент от 
НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе, „внук“ 
на Караиванов по педагогическа линия 
като ученик на Васил Влайков. Други – вече 
професионално изградени негови възпита-
ници: Васил Влайков, Юлия Йосифова, Ири-
на Чонова – Иванова, Румен Илинов, Тодор 
Тошев.

Техните изяви бяха осъществени с отго-
ворното и вдъхновено участие на партньо-
рите им: пианистите Елвира Матева, Борис 
Мирчев, Доц. Галина Апостолова, певицата 
доц. Лилия Илиева, Тодор Златев – контра-
бас, Йордан Василев - ударни инструменти. 
На този концерт те имаха личен артистичен 
успех и с ансамбловите си умения откроиха 
многоликото сценично участие на валдхор-
нистите.

 Наред с това  трябва да се отбележи и 
приносът  на рецитатора Петър Тосков от 
Драматичен театър – Пловдив. В негово 
изпълнение (на запис) чухме „Възхвала 
на рога“ от големия познавач на този ин-
струмент Паул Хиндемит и две сърдечно 
изказани послания: стиховете „Изневяра“ 
на Дора Бакалова, някогашна ученическа 
изповед, отправена към Караиванов по 
повод преминаването й от валдхорна към 
ударни инструменти, и „Хармония“ от Бо-
рислав Владиков, посветени на Мария и 
Стоян Караиванови.

Концертът се отличаваше с това, че спе-
циално юбилейните моменти – официални 
поздравления,  връчване на професионал-
ни отличия, изтъкването на разностран-
ните заслуги на професора, бяха „разпръс-
нати“ в музикалната среда така, че да не 
прекъсват рязко, а по-скоро да съпътстват 
и всъщност да експонират по-добре музи-
калното действие, най-важното –  Живата 
следа на Стоян Караиванов в изкуството, 
основното русло на неговата нестихваща с 
времето дейност. 

Както на всеки юбилей и тук имаше из-
казване на похвали и благодарности. Но ще 
повторя, впечатляващото беше, че самите 
изпълнения звучаха похвално за юбиляра 
и всяко сценично действие на валдхор-
нистите беше всъщност жест на благодар-
ност към него в жива артистична форма и 
среда. Още повече, че чрез своите пости-
жения възпитаниците пряко, музикантски, 
на дело показаха и публиката ясно разбра 
за какво те са благодарни на своя учител.

 Накрая бих казала, че изпълнители, 
официални лица, близки на юбиляра, пуб-
лика, в постигнатата радостна и обединява-
ща атмосфера съучастваха в събитие, което 
беше Концерт - Валдхорнови дитирамби, 
Парад на валдхорните, Възхваляващ и бла-
годарствен празник на пловдивската вал-
дхорнова школа, посветен на акад. проф. 
Стоян Караиванов.

проф. д-р Цанка Андреева



» (продължение от стр. 6)

снимка: Георги Матов

снимка: Борислава Георгиева

снимка: Мария Шишкова

снимка: Венета Атанасова

СНИМКИ ОТ ИЗЛОЖБАТА „СЛОЕВЕ И МАСКИ” ВЪВ ВАРШАВА


