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ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА 110 ГОДИНИ OT 
РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК МАРИН ГОЛЕМИНОВ

Академията за Музикално, Танцово и Изобрази-
телно Изкуство в град Пловдив отбеляза 110 години 
от рождението на акад. Марин Големинов. Тържест-
веното честване и юбилеен концерт се състояха на 
трети октомври в концертната зала на АМТИИ. 
Домакинът на събитието - Академичен клуб „Млад 
учен“ в лицето на д-р Милена Богданова поздрави 
гостите и сподели задоволство от сбъдването на по-
редното  събитие, предназначено и целеустремено 
към съхраняване паметта на българските творци 
и доказващо заслужено внимание към наследство-
то, което изгражда пантеон за българската музика. 
Ректорът на АМТИИ проф. Милчо Василев откри 
официално събитието - празник за българската 
културна общественост и изказа гордостта си от 
това, че уникален творец като акад. Марин Големи-
нов е носител на почетното звание „Доктор хонорис 
кауза“ на АМТИИ. Почетен гост на блестящо орга-
низираният юбилеен концерт бе внучката на акад. 
Марин Големинов – Лилия Големинова – пианист, 
журналист, радиоводещ. Тя сподели радостта си от 
нестихващият интерес и уважение към личността и 
творчеството на нейният дядо. Г-жа Големинова се 
обърна специално към многобройните млади хора 
в залата, разказа за огромната подкрепа, която осъ-
ществява до края на живота си акад. Марин Големи-
нов към младите, смели и авангардни личности.

Празничният концерт стартира с поздрав от На-
ционалното училище за музикално и танцово из-
куство „Добрин Петков“, град Пловдив. Специално 
за случая д-р Милена Вълчева транскрибира за две 
китари пиесата „Жътва“, която е втора част от на-
писаните през 40-те години на ХХ век пет скици за 
струнен оркестър. В тази пиеса маестро Големинов 
подбира точни средства, с които предава чувство-
то, което пораждат невидимите аромати, носещи се 
в летния зной по време на жътва. Изпълнителите - 
Юлиан Станчев, ученик в осми клас и двукратен но-
сител на първа награда от Международния конкурс 
за класическа китара „Академик Марин Големинов“ 
в град Кюстендил и неговата преподавателка д-р 
Милена Вълчева плениха публиката с една изрази-
телна и живописна музикална картина.

За личността и творчеството на изтъкнатия ком-
позитор и педагог академик Марин Големинов кои-
то присъстват неизменно в българската музикална 
култура разказа българският музиколог, музикален 
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критик и публицист, автор на редица книги и на-
учни статии, посветени на българската музикална 
история проф. д-р Юлиан Куюмджиев. 

Концертната програма бе умишлено подбрана от 
разнообразни циклични творби, които да запозна-
ят или да напомнят характерните за маестро Голе-
минов мотивно-композиционни принципи, създа-
ващи единство в неговия музикален стил. Първият 
цикъл – пет клавирни импресии, контрастни по на-
строение и образност, но заедно с това и органич-
но свързани помежду си от самобитния почерк на 
Марин Големинов изпълни ярко и изразително доц. 
д-р Велислава Карагенова. Последва изпълнение на 
Импресии за глас и пиано „Природа”, чудесно ин-
терпретирани от мецосопраното доц. Лилия Илие-
ва и пианистката д-р Надежда Кузманова.

Възникнали върху поетически цикъл на Стефан 
Гечев – петте вокални импресии - “Лято”, “Малко 
радост”, “След дъжд”, “Ода на цветето” и Ода на 
дърветата” се преляха в следващите пиеси - тран-
скрипции за кларнет и пиано, изпълнени от Добро-
мира Ваклинова на кларнет и от водещата събитие-
то - д-р Милена Богданова - пиано.

С представеният тричастен цикъл - “Зимна при-
казка”, Пролетна песен” и “Летно пиленце” изпъл-
нителите претвориха една своеобразна звукова кар-

тина на българската душевност, чиято мъдрост се 
корени в недрата на родния чернозем и във вели-
колепието на природата. В края на юбилейния кон-
церт бе поставен акцент върху ревностната борба 
на акад. Марин Големинов за създаване на самоби-
тен български национален стил, основан върху спе-
цификата на българската народна песен. Академи-
чен народен хор към АМТИИ с диригент проф. д-р 
Костадин Бураджиев поставиха по пленителен на-
чин „точката“ на събитието с три от Големиновите 
песни за народен хор – “Звонче дрънка”, “Майстор 
Манол” и “Заградил Стоян дворове”.

Честването на 110 години от рождението на тво-
реца Марин Големинов, живял почти през целия ХХ 
век и влязъл с изключителен принос в национална-
та ни музикална култура, а оттам и в световната му-
зика, д-р Милена Богданова завърши с негови думи: 
„Какво правя ли? Копая дълбоко в земята, за да чуя 
тон от моя далечен пра-пра-дядо… пък макар и 
само стон. Събирам градивен материал - искам да 
издигна паметник на моите предшественици, които 
напластиха в душата ми красота и посяха в нея зър-
ното на изкуството”.

ас. Едуард Сарафян

Снимки: Таня Върбева
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МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН МУЗИКАЛЕН И ТАНЦОВ СЕМИНАР В АМТИИ

Академията за музикално, 
танцово и изобразително из-
куство в гр. Пловдив дълги го-
дини работи в посока издирва-
не, съхранение, интерпрета-
ция, разпространение на бъл-
гарското фолклорно изкуство. 
Интересът на чужденците към 
музикалния ни и танцов фолк-
лор не е ново явление, но в 
последно време той значител-
но нараства. Именно този ин-
терес провокира основаването 
на Международен фолклорен 
музикален и танцов семинар, 
който се организира и про-
вежда в АМТИИ. 

Четиринадесетото издание 
на семинара се състоя в пе-
риода от 18 до 24 юли на те-
риторията на Академията. В 
него взеха участие 59 семина-
ристи от различни краища на 
света. Дойдоха гости от САЩ, 
Великобритания, Германия, 
Франция, Холандия, Израел, 
Швейцария, Япония, Португа-
лия, Норвегия и др. По-голя-
мата част от тях са редовни 
участници, а за други това бе 
първият допир до богатото ни 
фолклорно наследство. 

Организацията беше, както 
винаги на ниво, като всички 
часове и графици се спазваха 
стриктно. Свирни и песни ог-
ласяха всички стаи, зали кори-
дори, дори и двора на АМТИИ. 
Семинаристите имаха възмож-
ност да работят с едни от най-
квалифицираните препода-
ватели по български народни 
инструменти, народно пеене 
и танци, както и по класиче-
ски инструменти, дълбоко на-
влезли в българската народна 
изпълнителска практика. Не 
можем да не споменем имена-
та на проф. д-р Тодор Киров 
(гъдулка), доц. д-р Владимир 
Владимиров (тамбура), гл.ас. 
д-р Иван Георгиев (джура 
гайда), гл.ас д-р Галя Петро-

ва-Киркова (народно пеене), 
гл.ас. д-р Данка Цветкова (на-
родно пеене), гл.ас. д-р Васил 
Василев (кавал), Никола Или-
ев (кларинет), Атанас Славов-
Мравчо (цигулка), Ангел Ча-
къров (акордеон), Борислав 
Згуровски (акордеон), Митко 
Попов (тъпан), Кирил Бележ-
ков (битов оркестър), Николай 
Гурбанов (народен хор). Те 
неуморно и всеотдайно пре-
даваха тънкостите на българ-
ската фолклорна музика, кои-
то семинаристите усвояваха с 
огромно старание и търпение.

Един от най-редовните 
участници в семинара – Крис 
Хейуърд  от Франция споделя 
„С нетърпение очаквам всяко 
лято, защото знам, че макар 
и за малко ще се докосна до 
магията на българския фолк-
лор. Тази магия ме зарежда с 
положителни емоции и дълго 
време след като си замина от 
тук все още усещам енергия-
та, българщината!”. 

Васил Василев, преподава-
тел по кавал изразява задо-
волството си от организация-
та: „… тази година семина-
рът протича много спокойно. 
Всички мои студенти полагат 
голямо старание и упоритост, 
което неимоверно се обвързва 
с постигане на високи резул-
тати!” 

Според повечето препода-
ватели музикалното разви-
тие на семинаристите в посо-
ка български фолклор е ясно 
осезаемо. Това предполага 
една усилена самоподготовка 
която те полагат целогодиш-
но, въпреки забързаното си 
ежедневие. Самите гости на 
семинара споделят, че имен-
но българските песни, свирни, 
традиции им доставят душев-
на наслада, каквато не могат 
да намерят никъде другаде. 
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По традиция организато-
рите на семинара канят раз-
лични групи за автентичен 
фолклор, които макар и за 
кратко запознават участници-
те с характерните за техните 
региони хора, песни, свирни 
и обичаи. Тази година в обу-
чението взеха участие Тан-
цов състав „Рилска самодива” 
от с. Бачево, Разложко, кои-
то представиха Пиринската 
фолклорна област, Женска 
танцова група „Фиданките” от 
гр. Видин, Танцов ансамбъл 
„Хоро” с ръководители Дария 
и Митко Михайлови, чиито ре-
пертоар включва хора и песни 
от Шоплука, представителите 
на Североизточна България 
– ТС „Топчийски искри” от с. 
Топчии, Разградско, а танцо-
ва и певческа група „На ме-
гдана” от с. Малко градище, 
общ. Любимец показа фолк-
лора на Южна Тракия. Също 
така гости бяха и вокална 
група от гр.Неделино, които 
представиха на слушателите 
уникалността и мистиката на 
неделинския двуглас. 

На традиционното заклю-
чително парти в с. Войво-
диново, всички участници с 
огромно желание и припов-
дигнато настроение показаха 
какво са научили през изми-
налите дни. Прави хора, ръ-
ченици, песни не стихваха 
през цялата вечер. 

Сякаш неусетно минаха 
дните на Международния 
фолклорен музикален и тан-
цов семинар и участниците 
трябваше да поемат по своя 
път. Всички са категорични, 
че ще се върнат следващата 
година отново, за да изпи-
тат удоволствието от среща-
та с културата, традициите, 
фолклора ни. Смятам, че в 
тяхно лице не само АМТИИ, 
но и цяла България намира 
искрени приятели и съмиш-
леници!  

д-р Милко Няголов

Снимки: Таня Върбева
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Българска национална гайдарска асоциа
ция  (БНГА)  на тре ти но ем ври 2018 г.  организи
ра  първата международна конференция посве
тена на гайдата – „Гай дар ско то из куст во: те ория 
и прак ти ка“. То зи меж ду на ро ден фо рум бе ше 
осъ ществен  с под кре па та на Ака де мията за тан
цо во, му зи кал но и изоб ра зи тел но изкуство (АМ
ТИИ), гр. Плов див. В поч ти пъл на та за ла на ака
де ми ята в про дъл же ние на це лия ден бя ха раз
гле да ни раз   лич ни аспек ти на гай да та и му зи ка та. 
Де нят за поч на с при вет ствие от  пред се да те ля на 
БНГА – гай да ря Петър Янев и от зам. ректора на 
академията – проф.  др Тони Шекерджиева – Но
вак. Към приветствията се присъедини прочита
нето на есе от др Рада Славинска, което завърши 
с емоционален стих от съвременен български ав
тор и така аудиторията беше развълнувана още от 
самото начало. 

Докладите започнаха с текст на проф. дин. Ва
лерия  Фол, който открои ролята на музиката за 
древните траки и представи интересни резултати 
от проведени акустични експерименти в някои 
тракийски сакрални обекти.  Др Ерик  Монбел, 
Франция представи историята на вид френски 
гайди от Лимузен, които се наричат гайди с огле
дала, поради наличието на огледала в украсата им. 
След него др Георги Мишев запозна аудиторията 
с различни представи и вярвания свързани с гай
дата – защо е наричана тя дяволски инструменти, 
но в същия момент по стенописи и ангели са изо
бразявани да свирят на гайда. Последният доклад 

от първата сесия на конференцията приключи с 
доклада на др Иван Георгиев, който представи 
интересни сведения за известния гайдар Никола 
Атанасов и завърши доклада си с прекрасна де
монстрация. След кратка обедна почивка следо
бедната сесия продължи с първия доклад от др 
Иглика  Мишкова, която набеляза някои основ
ни моменти и проблеми в музейната концепция 
у нас, както и недостатъчното място на гайдата 
в музея и недостатъчно доброто й представяне в 
този контекст. Следващият международен гост на 
конференцията др Касандра БарденБалозо, Ан
глия, запозна гостите с проведените изследвания 
в рамките на проект за изследване на това какво 
се случва с рамото и ръката на гайдаря при уп
равляването на мяха на гайдата. Др Милко Душ
ков представи на слушателите изчерпателни дан
ни за функционирането на гайдата в районите на 
Варна и Шумен, а след него последният доклад на 
др Георг  Щубер  запозна присъстващите с  мал
коизвестни  данни за гайдата сред малцинствени 
групи в Румънска Молдова, Карпатите и подчерта 
добрия пример, който гайдарската традиция в Ро
допите в момента представя. 

Така завърши този академичен форум, където 
учени и практикуващи разгледаха и взаимно до
пълниха знания и опит свързан с гайдата и гайдар
ското изкуство. Българска национална гайдарска 
асоциация изрази своето намерение да превърне 
това събитие в традиция и обяви дата за втората 
международна конференция посветена на гайдата 
за 8, 9 и 10ти ноември 2019 година.

др Георги Мишев

ГАЙДАРСКОТО ИЗКУСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Първа международна конференция посветена на гайдата
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ВЪЛНУВАЩАТА „МУЗИКА НА ЛЮБОВТА И ЗВЕЗДИТЕ“

От 26 до 28 Октомври в Пловдив се проведе 12-тото 
издание на китарния фестивал GuitArt Festival, като ос-
новен партньор на събитието беше АМТИИ Пловдив. 
Сред многобройните събития, съпътствали фестивала 
се откроиха концерти с българско и международно 
участие, майсторски клас на китариста Горан Кривопа-
кич, както и китарна работилница с Родни Бранигам. 
Изцяло нов момент във фестивала беше едноимен-
ният международен конкурс за класическа китара 
GuitArt за участници от 18 до 35 г., който се проведе за 
първа година.

Кулминацията на фестивала бе заключителният кон-
церт с участието на Китарен квартет „Минеаполис“ и 
Академичен смесен камерен хор „Гаудеамус“ с дири-
гент доц. д-р Весела Гелева, който се проведе на 28.10 
в концертна зала на АМТИИ Пловдив.

В първата част на концерта Китарен Квартет Мине-
аполис плени публиката с вълнуващи емоционални 
изпълнения и зашеметяваща техника. Четиримата 
виртуози на китарата – Джоузеф Хагедорн, Мая Радо-
ванлия, Бен Кункел и Уейд Оден поднесоха малка част 
от разнообразния си репертоар, преминаващ от баро-
кови през класически произведения, за да стигне до 
съвременни композиции с рок, джаз и етно елементи. 
Квартетът завърши своята самостоятелна част от кон-
церта с изпълнение на едно от произведенията, напи-
сани специално за тях, а именно композицията „Звезд-
ни вълни“ („Star waves”) на американския композитор 
Ян Краузе – въодушевяваща смесица от рок и класиче-
ска музика, посветена на американския фингър стайл 
китарист Ник Дрейк, който става известен със своята 
песен „Hangig on the star“. Безспорно интересен и впе-
чатляващ момент от пиесата е изпълнението й със спе-
цифична скордатура и осемструнна китара.

Във втората част на концерта Китарен квартет „Ми-
неаполис” и Академичен смесен камерен хор „Гаудеа-
мус» представиха съвместния си проект. Двата състава 
изпълниха произведението „Music of love and the stars“ 
по музика на Джефри Ван, с което осъществиха евро-

пейската премиера на творбата. Самият композитор 
Джефри Ван, който е наш съвременник, е действащ 
изпълнител и преподавател по класическа китара в 
Университета по изкуства в Минесота, САЩ. Творчест-
вото му включва произведения за класическа китара, 
китара и цигулка, китара и флейта, камерен ансамбъл, 
глас и орган, китара и хор.

Текстът на „Music of love and the stars“ е на Хесус Сил-
ва, а музиката Джефри Ван посвещава на Силва и не-
говата любима Джейн Гоко, в чест на дългогодишната 
им любов. Интересната колаборация между китарен 
квартет и хоров състав бе поднесена по изключително 
фин, майсторски и взаимодопълващ се начин от двата 
състава. 

Атмосферата в залата по време на изпълнението 
беше магична, а въздействието и вълнението на пуб-
ликата се усетиха по бурните аплодисменти в края на 
концерта. Развълнувани и удовлетворени след успеш-
но реализирания проект двата състава си пожелаха 
бъдещи възможности за съвместна работа. За Акаде-
мичен смесен камерен хор „Гаудеамус» беше чест и 
удоволствие да осъществи европейската премиера 
на „Music of love and the stars“ от Джефри Ван съвмест-
но с Китарен квартет «Минеаполис» в заключителния 
концерт на GiutArt Festival, а от квартета споделиха, че 
това е един от най-добрите хорови състави, с които са 
работили.
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ЕЛЕНКО ТАБАКОВ - ЩРИХ ОТ ЛЕТОПИСА НА АМТИИ И НА ПЛОВДИВСКАТА ВАЛДХОРНОВА ШКОЛА

По подобаващ 
начин през 2016 г. 
в Плов див бяха от-
бе ля за ни 75-та го-
диш нина на изтък-
на тия български 
валд хор нист и пе-
да гог акад. проф. 
Стоян Ка ра ива нов 
и на съградена-
та от не го Плов-
дивска валд хор-
но ва школа. Мно-
го брой ни са въз-
пи та ни ци те, фор-
ми ра ли  нейни те 
половин вековни 
х у  д о  ж е с т  в е  н о -
твор чес ки хрони-
ки у нас и зад 
грани ца. По лу чи-
ли  ин стру мен тал-
но то си обра зо-
ва ние в не го ви те 
кла со ве в АМТИИ, 

НУМТИ „Добрин Петков“ и НУМСИ „Христина Морфо-
ва“, следовниците на професора на практика доказват 
потенциалните си способности, достигнато развитие 
и професионални възможности чрез завоюваните 
множество най-престижни награди и лауреатски зва-
ния, осигурили им завидна реализиция на водещи 
солови, камерни и оркестрови изпълнители в различ-
ни културни центрове по света. Един от мнозинство-
то елитни валдхорнисти е и възпитаникът на АМТИИ 
Еленко Табаков, - ярък посланик на пловдивската вал-
дхорнова школа вече над 26 години в далечна Аржен-
тина. Прекарвайки годишния си отпуск в България, г-н 
Табаков прие да даде кратко интервю за музикалната 
си дейност в  южноамериканската страна, за което му 
благодарим.

- Г-н Табаков, как избрахте да свирите на вал-
дхорна, един толкова специфичен и непопулярен 
инструмент? Обикновено децата се насочват към 
по-традиционните инструменти като пиано и ци-
гулка ?

- До VII клас свирех на акордеон и флейта. След това 
по внушение на брат ми, който беше 4 години по-голям 
от мен (по това време ученик - обоист в Пловдивското 
музикалното училище) при постъпването ми в също-
то училище аз се пренасочих към специалността  вал-
дхорна. Така попаднах в орбитата на проф. Караиванов. 
Държа да отбележа, че именно на Професора дължа из-
граждането си като инструменталист и като музикант в 

най-широкия смисъл на това понятие. Ако не беше той, 
вероятно нямаше да се занимавам с музика! 

Едни от най-ярките ми спомени като ученик са соло-
вите ми и ансамблови участия в двата международни 
валдхорнови семинара в Пловдив през 1983 и 1985 г., 
където имах щастието да се запозная и с други изтъкна-
ти педагози като проф. Карел Стари, Ханс Пицка и Хер-
ман Бауман. По-късно като студент на проф. Караива-
нов във ВМПИ по негово настояване участвах в още два 
специализирани международни семинара - 1988 във 
Ваймар с Петер Дамм и през 1990 в Сиена с Бари Такуел. 
Смея да твърдя, че най-ценното в тези значими за мен 
квалификацшонно-образователни мероприятия беше 
професионалната възможност да общувам с колеги от 
цял свят и да музицираме заедно, и не чак толкова от 
получаваните педагогически съвети от именитите  ни 
преподаватели.

Специално трябва да отбележа участието ми в студио 
„Хорнисимо“, като извънкласна форма на работа, коя-
то ни позволяваше допълнително да усъвършенстваме 
качествата си като солисти и ансамблови музиканти. 
Нивото на обучение, което получих в училището, а по-
късно и в академията беше такова, че спокойно можех 
да посрещна всяко професионално предизвикател-
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ство! Достатъчно е да спомена, че още като ученик през 
1985 бях солист на Пловдивска филхармония с концерт 
№1 на Р.Щраус (диригент Румен Байраков), а през 1989 
зедно с колегата Илия Лесев многократно изпълнихме 
в България и  Германия Концерта за две валдхорни от Й. 
Хайдн с оркестъра на Академията под диригентството 
на Кирил Чапликов. Други още по - фрапиращи приме-
ри за нивото на получаваното образование при проф. 
Караиванов и студио „Хорниси-
мо“ са предаваните като гилдий-
ни легенди-разкази за ученици-
те му Виктор Сънгарян,  който 
два месеца след постъпването 
си в „Джулиард Скуул“ спечелва 
безапелацианно инструментал-
ния конкурс за избор на солист 
за годишния концерт с оркестъ-
ра на училището с Концерт №4 
от В. А. Моцарт, както и за зами-
налия също за САЩ 13-годишен 
пловдивчанин Кольо Плачков 
с актива си от завоюваните три 
първи награди от  международ-
ните конкурси „Млади виртуо-
зи“- София, „За изпълнение на 
френска музика“- Пловдив и „Еу-
жен Кока“ в Кишинев, класиран 
в „10 най-добри и перспектив-
ни млади музиканти“ по всички 
специалности, обучаващи се в 
щатските колежи по музика.

-  А какви са Вашите лични 
постижения на конкурсите в 
които сте участвали ?

- Разбира се на първо място 
трябва да отбележа специална-
та награда, с която бях удостоен 
като студент на проф. Караива-
нов на Международния конкурс 
за медни  духови инструменти в Гданск, Полша през 
1990 г. По-късно, вече като професионален музикант 
и участник в духовия квинтет „Патагония“ в Аржентина 
ние спечелихме първа награда на Международен му-
зикален фестивал в Буенос Айрес. Със същия квинтет 
повторихме този наш успех и на следващата година на  
биеналето в Буенос Айрес – „Национален младежки ка-
мерен конкурс“. Заслужава да се отбележи, че и за двата 
конкурса се подготвяхме без консултант, и  че по въз-
раст аз бях не само най-възрастният, но и най-опитен 
музикант в квинтета. 

- Споменахте Аржентина, как стана така, че за-
минахте в тази държава ?

- Между 1987 и 1992 работих последователно в ор-
кестрите в Пазарджик и Русе като първи валдхорнист. 
През 1992 в Русе дойде млад аржентински диригент, 
който набираше кадри за новосформиран оркестър 

в своята страна. Проведе конкурс на който аз и други 
мои колеги бяхме одобрени и така започна моето ар-
жентинско приключение.

- Как се разви професионалната ви кариера там ?
- В Аржентина съм работил като солист-водач на вал-

дхорнови групи след спечелини конкурси в следните 
оркестри: Симфоничен оркестър на Сан Луис, в Сим-
фоничния оркестър на Провинция (в смисъл на Щат) 

Мендоса,  Филхармоничния ор-
кестър на Националния универ-
ситет на Куйо, Мендоса, Фил-
хармоничния симфоничен ор-
кестър на Асунсион, Парагвай, 
а от 2001 до ден днешен свиря 
във Филхармоничния оркестър 
на Провинция  Салта, отново в 
Аржентина. Между другото през 
2014 г. нашата филхармония 
беше избрана за най-добър сим-
фоничен оркестър в страната. С 
всички гореспоменати колекти-
ви съм осъществил множество 
аудио/телевизионни записи и 
живи предавания. Освен в тези 
оркестри, съм участвал и все 
още участвам в различни камер-
ни формации като квинтетите 
„Патагония“ и „Аконкагуа“. С „Па-
тагония“ съм реализирал  много 
образователни концерти и сту-
дийни записи. От 2008 съм част 
от друг новосформиран квинтет, 
съставен от солистите на оркес-
търа на Салта  където понастоя-
щем работя.

- Освен с инструментално-
изпълнителска дейност, за-
нимавате ли се и с педагоги-
ческа дейност?

- Да, като част от договорите ми за работа съм задъл-
жен да обучавам и ученици на всякаква възраст, - от 8 
до 46 годишна възраст! 

- Какви са вашите наблюдения относно музикал-
нообразователните системи на България и Аржен-
тина към момента, в който сте заминаи за тази 
страна ?

- Както вече отбелязах в България нивото беше мно-
го високо. От Пловдивското музикално училище и от 
Академията излизаха готови професионалисти. Не така 
стояха нещата в Аржентина. Там такава йерархична сис-
тема на специализирано музикално образование както 
у нас нямаше: читалище/школа по изкуствата – средно 
музикално училище – висше учебно заведение! В Ар-
жентина тази образователна организация е в процес 
на изграждане сега.

» (продължава на стр. 10)
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- Следователно хора като вас определено са 
повдигнали нивото не само на изпълнителското 
майсторство в Аржентина, но имат и сериозен 
принос за развитието на валдхорновото обра-
зование в тази страна ?

- Безспорно това е така. Но в Аржентина срещнах 
и някои изключителни    музиканти, които владееха 
валдхорновото изкуство на много високо ниво. Та-
къв е случаят с Маестро Доминго Гарефа, доайен на 
валдхорнистите в тази страна, майстор в „занаята“ си, 
син на италиански емигранти, музикално образован 
също от италианци. С него взаимно професионално 
много се уважавахме. Друг много добър аржентин-
ски инструменталист е валдхорнистката Нури Гуар-
нискели, също от италианско потекло. С нея често си 
партнираме на различни майсторски класове в Про-
винциите на страната и извън нея. 

- Като солист с оркестър вие имате не малко 
изяви. Можете ли да отделите в съзнанието си 
някоя по-специална за Вас?

- В интерес на истината през 2015 година имах чест-
та да осъществя световната премиера на Концерта за 
валдхорна и оркестър „Ел Туру“ на заслужилия ком-
позитор и диригент Диего Санчес Хаасе. Не без чув-
ство за гордост ми се иска да отбележа, че творбата 
се прие много добре, и че е посветена на мен.

- Доколко аржентинската публика беше запоз-
ната с българската музикална култура, когато 
вие пристигнахте там ?

- Не много. Като изключим имената на нашите 
оперни звезди като Райна Кабаиванска, Гена Дими-
трова, Борис Христов и Николай Гяуров други наши 
музиканти, в това число и на композитори не им бяха 
известни. С популярност обаче се ползват фолклор-
ните ни формации като „Трио българка“ и  „Мистерия 
на българските гласове“. 

- Следователно вие с разностранната си дей-
ност се явявате своеобразен посланик, мисионер 
на българската музикална култура и в частност 
на Пловдивската валдхорнова школа не само в 
Аржентина, но и в Южна Америка като цяло, за-
ставайки редом до имената на най-заслужилите 
наши съотечественици, които споменахте. 

- Г-н Табаков, благодаря за отделеното време. 
Желая Ви здраве и още по-големи бъдещи творче-
ски успехи. До нови срещи.

» (продължение от стр. 9)

Подложен на изпитанията и странностите на вре-
мето съвременният музикант се сблъсква с редица 
трудности, от всякакво естество, но въпреки това 
продължава да търси, експериментира в своята ху-
дожествено-творческа, научна и преподавателска 
дейност с цел усъвършенстване и развитие на ком-
петентностите и предаване на своя опит и пости-
жения на бъдещите колеги. Психологията на тази 
обемна творческо-методическа дейност е сложна 
и многопосочна, а колегиалността, връзката и при-
емствеността между учебните институции изклю-
чително необходима. В този ред на мисли искам с 
удоволствие да отбележа, че  АМТИИ – Пловдив ини-
циира и реализира множество събития, от национал-
на и международна величина, даващи възможности 
за развитие на ученици, студенти и преподаватели, 
издигащи нивото на професионализма им и допри-
насящи за добрия имидж на Академията. 

Събитието, което визирам в тази статия е успешно 
проведеният майсторски клас на ас. Едуард Сара-
фян, преподавател по кларинет в АМТИИ – Пловдив, 
състоял се на 20 и 21 октомври 2018 г. в концертна-
та зала на академията. То е продължение на тради-
ция, чието начало е поставено от големия българ-
ски кларинетист и педагог акад. Петко Радев. В този 
клас се включиха ученици от средните училища по 
изкуствата в страната изучаващи инструмента кла-
ринет. Присъствието им е показател за интереса 
към АМТИИ, към катедра „Оркестрови инструменти 
и класическо пеене“ и разбира се, към преподава-
теля по кларинет ас. Е. Сарафян. Активно участие 
взеха Стефан Славчев -  VІІ клас, Гергана Христова - 
VІІІ клас, Михаил Кръстев и Теодор Василев – Х клас, 
от класа по кларинет на Пламен Павлов при НУИ 
„Добри Христов“ – Варна, Анита Дончева – ХІ клас, 
от класа на Димо Дичев при НУМСИ „Проф. Панчо 
Владигеров“ – Бургас и Валемир Нешовски – V клас, 
от класа на Велко Георгиев при НУМТИ „Добрин Пе-
тков“ – Пловдив.

Темата на майсторския клас - „Формиране и из-
граждане на кларинетния амбушюр. Възможности 
и перспективи“, бе представена в лекция, изяснява-
ща функцията на амбошюра при свиренето на клари-
нет и значението му за основните музикално-израз-
ни средства. Едуард Сарафян определи амбушюра, 
като един от ключовите елементи на постановъчната 
система при свиренето на духови инструменти, като 
посочи връзката му с изпълнителското дишане и с 
други компоненти на физиологичната постановка в 
изпълнителския процес. 

МА ЙС ТОР СКИ КЛАС НА
Е Д УА Р Д  С А РА Ф Я Н

преподавател по кларинет в АМТИИ – Пловдив
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Целта на проведения в гр. Пловдив майсторски 
клас на ЕДУАРД САРАФЯН бе усъвършенстване и 
развитие на техническите способности, обогатя-
ване на музикалната култура и разкриване на ху-
дожествено – творческия потенциал на младите 
изпълнители на кларинет. 

 Майсторският клас бе изключително ползотво-
рен за участниците, защото с интерактивни и ино-
вативни форми на обучение се представиха нови 
знания и умения, обсъдени бяха нови тенденции 
и практики в развитието на световното кларинет-
но свирене. Чрез работата  в екип се изградиха 
в участниците представи за съвместност, но и за 
конкуретна среда.

Учебният процес започна с лекция за поста-
новъчната дейсност при свиренето на кларинет. 
Дадени и показани бяха полезни упражнения за 
шрих - стакато, тенуто, деташе. Направен бе тех-
нически и теоритичен анализ на представените 
от участниците творби - запознаване с епохата на 
произведението, щрихи, динамика, темпо. 

По време на целия майсторски клас бе постиг-
нато изключително „творческо съпреживяване” от 
всички участници. 

Майсторският клас, благодарение на респекти-
ращия педагогически опит на г-н Сарафян, даде 
една прекрасна възможност на подрастващите 
музиканти да се докоснат до „магическата форму-
ла”, която може да ги отведе до желаните музикал-
ни върхове.

С дадената възможност на младите творци за 
обучение, срещи и изяви, майсторският клас изця-
ло изпълни целите си.

Пламен Павлов
преподавател на участниците от Националното 

училище по изкуствата  „Добри Христов” гр. Варна

за проведения на 20 – 21 октомври 2018 г.
майсторски клас по кларинет на Едуард Сарафян

С ТА Н О В И Щ Е
Практическата част включи изпълнение на гама и 

арпежи с различни щрихи за постигане на качестве-
на артикулация. Интерес предизвикаха различните 
видове упражнения за усъвършенстване на изпълни-
телското дишане и амбушюра в изправено и седнало 
положение, както и надуване на балони с по-малко и 
по-голямо съпротивление, упражнение, което спо-
ред Сарафян изпълнява две функции: от една страна 
допринася за по-интензивно водене на въздушната 
струя, а от друга - индиректно упражнение за форми-
ране на амбушюра. Методът подкрепя една от кон-
цепциите на лектора – максимум уплътняване, чрез 
възможно най-малък натиск. 

Преподавателят много точно разясни особености-
те на изпълнителското дишане като напълно осъзнат 
волеви процес и етапите му свързани със специфи-
ката на инструмента. При амбушюрната проблема-
тика обърна внимание на активността на лицево-че-
люстната мускулатура, положението на долната устна 
спрямо платъка - като „подгъв“, както и функцията на 
езика при артикулиране. При по-малките участници 
констатира прекалена близка позиция на инструмен-
та до тялото и изиска правилна постановка.

В техническите упражнения специално внимание 
преподавателят обърна на работата за изравняване 
на звукореда и на прецизното изпълнение на щрих 
staccato в различни темпа. По отношение на метро-
ритъма бе дадена препоръка за работа с метроном. 

В художествения репертоар – част от инструмен-
тален концерт и пиеса, акцент бе поставен върху 
стиловите особености на произведенията, уточня-
ване и моделиране на музикалните фрази, усвоява-
не на нови пръстовки във високия регистър на ин-
струмента.

Майсторският клас по кларинет проведен от ас. 
Едуард Сарафян е полезен с избора на темата – зася-
гаща постановка от изключително важно значение 
при всеки духов инструмент, интригуващото й пред-
ставяне, отчитане на връзката с други важни компо-
ненти на изпълнителския процес и не на последно 
място с правилния подход към всеки ученик. Удо-
влетворението и отличните отзиви на участниците 
и преподавателите им, посетили и други обучения, 
проведени от български и чуждестранни преподава-
тели, също е индикатор за успешното му реализира-
не. Сарафян е поканен да проведе майсторски клас 
на тази тематика и в Охрид през месец ноември на 
настоящата година. 

Участието в такива уъркшопи и срещите с изпъл-
нители-педагози са необходимост за израстването 
на младите музиканти. Те формират у тях качестве-
ни знания, умения, опит и амбиции за по-нататъшно 
усъвършенстване, а също увереност и самочувствие 
необходими за всеки изпълнител.

доц. д-р Борислав Ясенов



Снимки: Таня Върбева


