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В
изитка: Проф. д-р Даниела Кирилова Дже-

нева завършва през 1982 г. тогавашното 

ВМПИ – Пловдив, сега вече Академия за 

музикално, танцово и изобразително изкуство. 

2/3

Проф. д-р Даниела Дженева 
на 60 години, Фолклорен 
ансамбъл Тракия – на 45
Цветелина Пенева

Макар и в необичайна обстановка, за да уважат празника пристиг-

наха десетки колеги, преподаватели и ръководители на ансамбли от 

цялата страна. Цветята и поздравленията бяха стотици. По време на 

концерта публиката се наслади на петнадесет фолклорни изпълнения от 

репертоара на ансамбъла. Редом до популярните песни „Пуста младост“, 

„Брала мома“, „Заръчала Яна“,  гостите се понесоха в ритъма на танци-

те „Земята на Орфей“, „Хайдушка клетва“, „Първа среща“ по хореография 

на проф. Дженева.

Като наследник на именития педагог, фолклорист и хореограф проф. 

Кирил Дженев проф. Даниела Дженева е създател на повече от четири-

десет авторски произведения, които са част от най-новия репертоар 

на ансамбъла. По нейна идея и режисура е създаден спектакълът „Хубава 

Яна“. Автор и хореограф е още на танците  „Хайдушка клетва“; „Проле-

тен момински танц“; „Мори дюлбер Севдо“; „Уралия“; „Път през Тракия“, 

„Първа среща“, „Сдумали се“ и десетки други. 

Професионалният път на Даниела Дженева бе представен преди нача-

лото на двучасовата фолклорна палитра от приятеля, колегата и дългого-

дишен директор на Департамента за езикова и специализирана подготов-

ка към Академията за музикално, танцово и изобразитeлно изкуство 

проф. д-р Любен Досев. В своите спомени той припомни упоритостта и 

Годината е 2020, годишнините са няколко, а призовете и наградите – 

вече десетки. 

Даниела Дженева отбеляза своя шестдесети юбилей с най-високото 

отличие на Съюза на българските музикални и танцови дейци – Кристално 

огърлие, и с празничен концерт на Фолклорен ансамбъл Тракия. Събитието 

се състоя само ден след навършването на годишнината на художествения 

ръководител на една от фолклорните емблеми на града. При връчването на 

приза председателят на Съюза на българските музикални и танцови дейци 

Станислав Почекански подчерта, че Даниела Дженева има изключителен 

принос за изследването и популяризирането на фолклора, а заслугите є 

като преподавател, хореограф и главен художествен ръководител на ан-

самбъл Тракия са безспорни и световно признати.

През 1988 г. взима клас по хореографска режису-

ра в АМТИИ като хоноруван преподавател. През 

1992 г. печели конкурс за щатен преподавател по 

хореографска композиция, като води курсове в още 

няколко дисциплини: теория на българската народ-

на хореография; български народни танци; запис 

на танци; методика на преподаване на български 

народни танци; обработка на български народ-

ни танци. В периода 2000-2011 г. е ръководител 

на катедра Хореография, а от 2011 до 2019 г. е 

заместник-ректор по художественотворческата 

дейност в Академията. Към момента е Декан на 

факултет Музикален фолклор и хореография.

Юбилей



стремежите към усъвършенстване на младата балетистка Даниела, представи 

40-годишния творчески път, в който тя успява да постигне висотата на такова 

хореографско изкуство, което да носи на зрителя и слушателя пълноценно творче-

ско преживяване.

От името на всички артисти и приятели в залата той є пожела да продължава 

да разказва истории за българския род, като добави: „Хората като теб ги наричат 

будители! След време, когато бурите на времето отвеят ежедневните етюди, в 

историята на фолклорното и танцовото ни изкуство гордо ще се споделя името и 

творчеството ти. Понеже винаги знаеш какво точно искаш да направиш и как да 

го сътвориш, с респект ти пожелавам: Дерзай по пътя – той е твой!“

Броени дни преди юбилейния концерт в Пловдив Областното дружество на хоре-

ографите – Варна, удостои с Наградата Българка проф. д-р Даниела Дженева. От-

личието бе връчено веднага след спектакъла „Земята на Орфей“, който се състоя в 

ДКС Варна. Това е награда за значими сценични постижения в танцовото изкуство, 

за активно участие в организационно-методически дейности в областта на хорео-

графията, за научноизследователска работа в областта на фолклора и сценичното 

изкуство, както и за популяризиране на танцовата култура.

Въпреки необичайната епидемична обстановка през 2020 година ансамбъл Тра-

кия под ръководството на проф. д-р Даниела Дженева успя да осъществи гастроли 

в София, Варна, Бургас, също и да зарадва пловдивчани с три концерта на Антич-

ния театър. 

Упоритият труд и мотивацията на екипа на ансамбъла са повод да смятаме, че 

и през следващата година ни очакват иновативни спектакли, създадени по идея и 

режисура на проф. Дженева.

Н
а 27 октомври в зала „Тракарт“ се състоя концерт по случай 80-годишнината на 

изтъкнатия български цигулар, педагог и обществен деятел проф. Недялчо Тодо-

ров. Станахме свидетели на един изключителен музикален празник в негова чест.

По избрания път. 
Професор Недялчо Тодоров – 
на 80 години
Момчил Енчев
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Вечерта започна с поздравителни послания от музикалните институции на Пловдив, с 

които Недялчо Тодоров свързва духовните си стремежи и творческата си активност. 

От  основаването на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ (първоначално филиал на Бъл-

гарската държавна консерватория) до края на трудовата му дейност името на проф. 

Тодоров се свързва с възхода на висшето училище: като негов Ректор, заместник-рек-

тор, ръководител на катедра и в същото време като неуморен цигулков педагог. Ето 

защо словото на основния организатор на юбилея – Ректора на Академията проф. д-р 

Тони Шекерджиева-Новак прозвуча с искрена човешка топлина и обич. Беше прочетено 

обръщение и от Ректора на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – проф. д-р Сава Димитров. 

Със сърдечни думи към дългогодишния цигулков педагог се обърна   директорът на 

НУМТИ „Добрин Петков“ – г-жа Нели Попова, както и от ръководството на фондация 

„Иван Спасов“. Поздравителни адреси от цялата страна докоснаха аудиторията със 

искрените си слова. Във всички тях звучеше общият дух на уважение, на възхищение 

пред личността на проф. Тодоров, на дълбока признателност пред педагогическото и 

човешкото му присъствие в Пловдив.
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Т
ържествената вечер продължи с концертна програма, замислена и 

структурирана от проф. Недялчо Тодоров. Тя включваше великолепни 

цигулкови образци, особено близки до художествения светоглед на 

юбиляря. Той създаваше своето творчество в партньорство с някои от дъл-

гогодишните си музикални съмишленици, приятели и ученици. С пианистката 

Зорница Петрова изпълни Сонатата за цигулка и пиано оп. 11 N.1 от Паул 

Хиндемит, а съвместно с трима от своите ученици (Мая Тодорова, Марта 

Ляскова-Ангелова и Момчил Енчев) – Концерт за четири цигулки – С dur от Ге-

орг Филип Телеман. Изискано и съкровено прозвуча „L’ amiro“ из операта „Кра-

лят-пастир“. В тази извисена Моцартова ария проф. Тодоров партнираше на 

сопраното Ева Перчемлиева и пианистката Галина Апостолова. Цигуларят 

Мичо Димитров и пианистката Надежда Кузманова представиха с вдъхнове-

ние и изящество Елегия ор. 24 от Габриел Форе. Особено място в програма-

та (с внушението за единството и контраста на епохите) заеха знаковата 

барокова творба Шакона от Й. С. Бах (в мое изпълнение) и модерната музи-

кална графичност на Дуетино за цигулка и пиано от Велислав Заимов, подне-

сено от Недялчо Тодоров и Галина Апостолова. 

Да се разсъждава за значимостта и творческото присъствие на проф. 

Тодоров е предизвикателство. Цялостната визия за неговата фигура като 

цигулар, педагог и обществен деятел е подчинена на един дълбоко осмислен 

и последователен житейски път. Затова неслучайно тематичният надслов 

на концертната програма гласи „По избрания път, от който не се отклоних“. 

Без да подценявам всички известни и документирани от самия проф. Тодо-

ров сведения, свързани с развитието на личността му (от детството през 

младежките и студентските пориви до значимите постижения на зрелост-

та), аз все пак предпочитам призмата на личните си преживявания и оценки, 

които натрупах в общуването със своя учител.

Неусетно и за мен професорът се превърна в най-близък човек: в диалога с 

него не само съм оформил своя музикален мироглед, но и съм подредил най-съ-

кровеното кътче от сърцето ми. Наученото за цигулката и музикалното 

изкуство е само част от богатия възпитателен комплекс. С годините се 

добави и личният му еталон за аристократично музициране, перфекционизъм 

и удивителна работоспособност.

Проф. Тодоров  успяваше да „пригоди“ трудностите на всяко  произведение спрямо инди-

видуалните физически и технически възможности на всеки свой възпитаник – нещо, което 

се убедих още като ученик в шести клас. И днес, когато се връщам към произведения, уче-

ни с професора, се вглеждам в старите си ноти, документирали  логичната му трактовка, 

приличащи на топографска карта. След девети клас заминах да продължа обучението си в 

САЩ, където попаднах в нова, коренно различна образователна система. Уроците по цигулка 

бяха веднъж седмично по един час. Единствено можех да си спомням за вниманието, топли-
брой 53
декември 
2020

ната, обичта и грижите на професора, с които бях 

свикнал до момента. Никога не станах близък със 

своите тамошни преподаватели. Така дойде реше-

нието да се върна в България и станах студент в 

класа на проф. Тодоров в АМТИИ „Проф. Асен Диа-

мандиев“. През следващите  години той ме водеше 

през шедьоври на световната цигулкова литерату-

ра, подготвяше сетивата ми за модерната българ-

ска музика – сам той е първи изпълнител на плеяда 

съвременни български творби.

С името на проф. Недялчо Тодоров се свързват 

и едни от най-високите постижения в концертния 

живот в България. Възпитаник и верен последова-

тел на големия български цигулар и педагог проф. 

Владимир Аврамов, той е активно концертиращ ци-

гулар – солист, камерен изпълнител и концертмай-

стор на различни оркестри. През 1973-74 г. Недялчо 

Тодоров специализира в Държавния музикално-педа-

гогически институт „Гнесини“ Москва в класа на 

световноизвестния цигулар Олег Криса.

ното изпълнение на Шестте сонати за цигулка и пиано от Й. С. Бах, Сонатите на 

Паул Хиндемит, циклите с творби от български композитори и много други. С присъ-

щата си лекота на свирене, с топлия и изразителен тон, с красиво и леещо се вибра-

то и най-вече с логичното представяне на музикалната линия, моят учител музицира-

ше  незабравимо.

И нека днес, когато проф. Недялчо Тодоров празнува своите 80 години, да му поже-

лаем от сърце здраве и вдъхновение в следването на избрания път.

Проф. Тодоров е основател на Пловдивски 

струнен квартет, в който като дългогодишен 

цигулар превръща съвместното камерно музи-

циране в своя искрена мисия. С Квартета той 

концертира в цялата страна и в чужбина, където 

освен шедьоври на западноевропейската култура 

пропагандира и родната българска музика. Разно-

образният му репертоар включва знакови произ-

ведения от всички епохи и съвременната българ-

ска музика. Незабравими са моите впечатления 

от репетициите, в които виждах как изработва 

многобройните си тематични проекти: Виенска 

класика, цигулкови шедьоври на ХХ век, интеграл-
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П
ремиерата на „Ба-та-клан” – оперета от Жак Офен-

бах, осъществена на 12.10.2020, има особено място в 

ярката поредица от спектакли на Академичен оперен 

театър (АОТ) при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пло-

вдив. Представлението ознаменува неговата десета юбилей-

на година.

Необходим е ретроспективен поглед към моменти от 

кратката история на АОТ, които предхождат реализира-

нето на този спектакъл. Първата постановка – операта 

„Дидона и Еней“ от Хенри Пърсел през април 2010, доказва 

възможностите на Академията да се справи с една цялостна 

продукция, като разчита само на собствени ресурси. Поста-

вена е една завършена опера – продукт, съдържащ всички 

елементи на музикалния театър, като певци, хор и оркестър, 

танц, сценография, декори. Идеята за този спектакъл е на 

доц. Кирил Чапликов, който намира съмишленик в лицето на 

проф. Шекерджиева. Сценографията е дело на доц. Стефан 

Попов, диригент на хора (Академичен смесен хор Гаудеамус) 

е проф. Весела Гелева, а хореограф – проф. Желка Табакова. 

Студентите - сценографи изработват всичко необходимо за Ф
от

ог
ра

ф
ии
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постановката – костюми, декори, маски. Оркестърът е изцяло съставен от студенти на 

Академията. Репетициите отнемат един цял творчески сезон на екипа, в който освен 

изброените колеги участва и доц. Пламен Първанов. Проф. Шекерджиева-Новак привлича 

за режисьор младия магистър от НБУ - София, Владимир Горчаков, чийто дебют е впечат-

ляващ. 

Първата постановка на АОТ се посреща с огромен интерес. Уникална е публична-

та рецепция на представлението. Тъй като залата не може да побере всички желаещи 

дошли да гледат премиерата на спектакъла, „Дидона и Еней“ се представя два пъти , с 

антракт от 10 минути.

След този силен старт следват редица постановки, които бележат възход в пости-

женията на Академичния оперен театър. „Семела” от Георг Фридрих Хендел представля-

ва предизвикателство със своята трудност и с особеното си жанрово разполагане меж-

ду опера и оратория, но екипът постига добри резултати благодарение на упоритата 

„Ба-та-клан“
от Жак Офенбах – премиера
за България в десетгодишния юбилей на 
Академичен оперен театър (АОТ) при 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 
гр. Пловдив
Ивайло Михайлов

аплаузи
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2020
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си работа и професионализъм. Следват „Слугинята господарка” на Перголези и „Кра-

лицата на феите“ от Хенри Пърсел (премиера за България), под режисурата на проф. 

Павел Герджиков. През периода 2013-2016 се открояват и успешни представления с 

български репертоар: камерните опери на Парашкев Хаджиев „Развод”, „Подаръците” 

и „Крадецът”, съставляващи триптиха „Парадокси” (по разкази на О. Хенри, либрето – 

П. Райков), с режисьор Цветан Цветков.

Премиера за България има и сред трите постановки, които предшестват „Ба-та-

клан”. Това е „Необитаемият остров” от Йозеф Хайдн, поставена на 28 април 2017. 

През 2018 е премиерата на „Бастиен и Бастиена” на В. А. Моцарт, а през 2019 – „Иг-

рачът“ („Il giocatore”) на Луиджи Керубини.

Отбелязвайки „Севилският бръснар“ на Росини и „Сестра Анджелика “ от Пучини, 

стигаме и до поредната премиерата за България на АОТ, едноактната оперета „Ба-

та-клан” на Жак Офенбах. 

През 1855 Офенбах става директор на театър „Буф Паризиен”, а по-късно и негов 

собственик. Той започва да поставя преди всичко свои произведения – пише весели 

буфонади, едноактни оперети и др. Ранните оперети на Офенбах са едноактни, тъй 

като законът във Франция ограничава лиценза за творби за музикални театри до 

произведения с не повече от няколко сценични персонажи. През 1858 този закон е 

променен и Офенбах е в състояние да предложи цялостни произведения, като започва 

от „Орфей в Ада”. Следва една дълга поредица от оперети – почти всички приемани 

бляскаво от публиката, които донасят голяма слава и популярност на своя автор.

„Ба-та-клан”, по либрето на Людовик Халеви е първият голям успех на Офенбах, 

с който композиторът открива новия си зимен театър Зал Шоазьол. Находчивата 

творба подлага на сатира всичко - от съвременната политика до големите оперни 

заглавия. Тя е добре посрещана на музикалните сцени в Париж, Лондон и Ню Йорк в 

продължение на десетилетия и Офенбах в крайна сметка я разширява като пълноцен-

на пиеса с актьорски състав от единадесет изпълнители.

Идеята за поставянето на „Ба-та-клан” е на Ивайло Михайлов – режисьор на 

спектакъла. Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и доц. д-р Пламен Първанов под-

крепят идеята и в начинанието са впрегнати почти всички звена на Академията. 

Диригент-постановчик е доц. д-р Пламен Първанов, а диригент е Алия Хансе, която 

разписва щимове за оркестъра при НУМТИ „Добрин Петков“. Към тях се присъединяват 

сценографите, водени от доц. д-р Димитър Воденичаров, студентите Изабела Босева, 

Нона Дановска, Христо Семерджиев и Макс Кръстев. Режисьорът предлага изработ-

ването на уголемен модел на игрално поле за флипер, който същевременно уподобява 

пагода с прозорци.

Доц. д-р Воденичаров и неговият екип решават да изпълнят декора като метал-

на конструкция и пано от мдф-плоскости, върху което е монтиран широкоформатен 

принт. Изрязани са отвори, а гърбът на декора е оцветен в червено. В червено е и 

„многофункционалният“ стол, който играе роля на трон, постамент и пейка в кораб. 

Цялата конструкция е с размери 300/180 см. и е поставена на снабдена с колелца плат-

форма.

Във времето на подготовка се провеждат интензивни репетиции на оркестъра при 

НУМТИ „Добрин Петков“ с диригент-постановчик доц. д-р Пламен Първанов и диригент 

Алия Хансе. За вокалното майсторство се грижи проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. 

В премиерните спектакли нa 12-ти и 13-ти октомври взимат участие следните сту-

денти: Фе-ан-ниш-тон – Ли Минхуи; Ке-ки-ка-ко – Ванг Шуайтунг; Ко-ко-ри-ко – Алпер 

Юнлютюрк, Ванг Йе; Фе-ни-ан – Ангелос Кникос, Андония Рабаджиева. Голям принос за 

заучаването на партиите има корепетиторът д-р Борис Мирчев.

Най-добре обобщава работата на АОТ доц. д-р Пламен Първанов: „Високото ниво на 

спектакъла е резултат от дългогодишна упорита работа с младите изпълнители, от 

съпричастността на Академичното ръководство, което провежда мъдра политика при 

обучение на студентите и открива пред тях перспективи за реализация на професио-

налните сцени в България и в чужбина. Академичният оперен театър, създаден преди 

десетина години, е осъществил над двадесет заглавия от всички стилове и епохи, 

оперни спектакли както от европейската класика, така и от бележити български ком-

позитори” (публикация във фейсбук от 13.10. 2020). 

Премиерата на „Ба-та-клан” е още едно доказателство за пътя на този състав към 

извоюване на престижно място в културния живот, за активната му позиция за осъ-

ществяване на творчески връзки и ползотворно сътрудничество с други образовател-

ни и културни институции.
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авърши Седмият национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото 

съвремие“ – издание, което се проведе изцяло онлайн. Към състезателната 

програма беше добавена нова категория: „Музикална наука и изпълнител-

ство”. В конкурса участваха студенти и докторанти от Китай, Турция и Герма-

ния. Форумът създаде възможност за нетрадиционен поглед към творчеството 

на Бах.

Седми национален академичен 
конкурс „Йохан Себастиан Бах 
и неговото съвремие“.
Факти, размисли, перспективи
доц. д-р Людмил Петков

брой 53
декември 
2020

изкуство. Присъствието на първомайстора като дисциплиниращ музикалното обра-

зование фактор и ключ към разбиране в музикалното изкуство отдавна е станало 

задължителна част от изпити, конкурси, прослушвания. Изпълнението на неговата 

музика е мерило за познание, зрялост и техническо майсторство. Контактът с 

музиката му задължава, изисква грамотност и преминава през необятните области 

на тоналната естетика, през целия арсенал на артикулацията, през музикално-ети-

ческото тълкуване на библейски образи, сцени и текстове, дори през значенията на 

дълбоко зашифровани в числа пропорции, символики и т. н.

останалите колеги от Катедра Пиано и акордеон, участващи в експертен 

колектив към проекта с различни отговорности, се създаде творческа ат-

мосфера, особено необходима в тревожното време, в което живеем, учим и 

творим.

Дълбочината на Баховия свят не престава да ни изумява. Бах е един-

ственият композитор, който изчерпва един музикален стил, след като сам 

поставя границите му. Ако може да съществува едно нещо, в което най-ве-

ликите музиканти през епохите са обединени, то е представата, че твор-

чеството на Бах е библия за всеки, поел по трънливия път на музикалното 

Досегът до дълбочината на Баховия свят предпоставя и 

проектира култура. Именно мощта на духовния размах опреде-

ля ценността дори и на най-беглия контакт с изкуството му. 

Тазгодишният Бахов конкурс е не само основание за академи-

чен престиж, но и възможност за подпомагане на най-младите 

участници във фестивала и тяхното присъствие в творческия 

процес. Защото именно в творческия процес се освобождава 

духът от заложничеството на всекидневния прагматизъм.

Журирането в отделните категории премина в единомислие, 

свързано с настояване на високи критерии и отговорност. Ще 

спестя подробности за единствения недостатък (при това 

лесно преодолим), който аз виждам в една от категориите, 

засягащ количеството на участващите в нея наши студенти, 

категория, свързана с пряката ни работа на преподаватели по 

пиано.

Перспективата, която се отваря пред следващото издание 

на конкурса, е повече от слънчева. Тя прекрачва границите на 

академичното и националното в посока отвъд тях. Символика-

та на самото число осем е богата. Тя свързва непосредствени-

те ограничения и затруднения със смирение и безконечност и 

носи озарението на трансцендентална мъдрост. 

Искрено вярвам, че АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ ще остане цитадела на 

духовност и приемственост, завещани от миналото и онагледени сега във всяка 

една от проявите на дейността є.

Под вещото ръководство и благодарение на всеотдайната енергия на 

доц. д-р Зорница Петрова бяха преодолени трудностите, съпътстващи всяко 

значимо събитие със сложна организация. С неоценимата помощ на Ректора 

на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и 

Конкурс

Доц. д-р Зорница Петрова – 
ръководител Катедра „Пиано и 

акордеон“.



З
начимо събитие в художественотворческата дейност на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ бе организирането и провеждането на Международен фестивал 

„Дни на изкуствата“ Боровец в сътрудничество със Сдружение Рила 2011 и 

Съюза на българските музикални и танцови дейци. Културният форум е под патро-

нажа на Илиан Тодоров – Областен управител на Софийска област, и Владимир 

Георгиев – кмет на Община Самоков, а негов артистичен директор е Ректорът 

на АМТИИ – проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. Финансова подкрепа предоставя 

Община Своге, а партньори на фестивала са НМА „Проф. П. Владигеров“ (София), 

НБУ София, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград, хотел Самоков (Боровец).

Международен фестивал 
„Дни на изкуствата“ Боровец – 
бляскав успех за АМТИИ  
проф. д-р Стела Митева-Динкова

Основна идея на фестивала е представянето и популяризирането на 

разнообразни жанрове в областта на музикалното, танцовото, теа-

тралното и изобразителното изкуство с цел постигане на синергичен 

ефект на обединение и взаимодействие.

Участниците в конкурсната и фестивалната 

програма (около триста на брой) се представиха в 

следните раздели: „Класика“, „Музикален фолклор“, 

„Популярна музика и джаз“, „Електронна музика“.

Конкурсната програма в раздел „Класика“ беше 

разпределена в шест възрастови групи: до 9-, до 

11-, до 14-, до 18-, до 25- и над 25-годишна възраст. 

Авторитетното жури бе съставено от изтъкнати 

български творци като проф. д-р Тони Шекерджи-

ева-Новак, проф. д-р Ростислав Йовчев, проф. д-р 

Стела Митева-Динкова, проф. д-р Евгения Симе-

онова, проф. д-р Иванка Нинова, доц. д-р Людмил 

Петков, доц. д-р Зорница Петрова, Мичо Димитров, 

Станислав Почекански, Магдалена Далчева, Пенчо 

Пенчев, Едуард Сарафян, Ивайло Михайлов.

В разделите „Музикален фолклор“, „Популярна 

музика и джаз“ и „Електронна музика“ жури с пред-

седател проф. д-р Костадин Бураджиев и членове 

доц. д-р Людмил Петков и доц. д-р Стефан Йорданов 

награди детски вокални групи, мажоретни състави, 

танцови формации и индивидуални изпълнители.

Завладяващ и респектиращ бе представителни-

ят концерт, организиран за откриването на форума 

от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Приветствено 

слово произнесе проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, 

а поздравления отправиха Станислав Почекански – Председател на СБМТД, 

Ралица Базайтова – Главен експерт в Министерство на културата, и др. 

Художествената програма се откри със съзвездие от млади певци: Ванг 

Йе, Алпер Юнлютюрк, Ли Минхуи и Ванг Шуайтонг – студенти във вокалния 

клас на проф. Тони Шекерджиева-Новак. Те поднесоха прекрасни изпълнения 

на оперни арии в акомпанимент на Елвира Матева. Академичният народен 

хор с диригент проф. Костадин Бураджиев създаде въздействаща емоцио-

нална атмосфера чрез акапелно изпълнение на творби от Стефан Мутаф-
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Тази година Международният конкурс за камерна музика и индивидуални изпълни-

тели (четвърто издание) – част от програмата на фестивала, получи името на ви-

дния български музикант, теоретик, педагог, композитор и общественик проф. Асен 

Диамандиев. Нужно е да се подчертае, че това е един от малкото форуми за изява 

на млади таланти, които тази година се проведоха присъствено при спазване на 

всички противоепидемични мерки. Изданието на конкурса за първи път бе включено 

и в програмата „Закрила на деца с изявени дарби“ на Министерство на културата.

Станислав Почекански – председател 
на Съюза на българските 

музикални и танцови дейци.
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чиев, Красимир Кюркчийски, Костадин Бураджиев, Кирил Сте-

фанов и др. Впечатляващо бе и представянето на Академичен 

танцов ансамбъл по хореография с ръководител доц. Стефан 

Йорданов.

Изключителна гордост за АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 

са многобройните награди: 

В направление „Класическо пеене и вокални ансамбли“ Гран 

при получи Ванг Йе – докторант по класическо пеене и доско-

рошен специализант в АМТИИ. Първа специална награда за-

служи Алпер Юнлютюрк – магистър на АМТИИ и понастоящем 

преподавател в Академията. С първа награда бяха отличени 

Ли Минхуи и Сие На, с втора награда – Ванг Шуайтонг. Това са 

изпълнители, които след като са се обучавали в прочути ита-

лиански музикални академии, са избирали проф. д-р Тони Шекер-

джиева-Новак и АМТИИ за своята творческа специализация.

В направление „Духови инструменти и камерна музика“ първа 

награда получи Здравка Василева, втора награда спечелиха 

Кристиян Кънев и Патрик Конов от класа по тромпет на ас. 

Пенчо Пенчев.

В направление „Пиано“ първа награда заслужи Илиян Тиганев от 

класа на доц. д-р Велислава Карагенова.

В направление „Струнни инструменти“ първата награда получи Иван Русев, а трета награ-

да – Михаил Михайлов от класа по класическа китара на проф. д-р Стела Динкова.

В направление „Камерна музика“ с Гран при бе отличено дуото Йоан Балджиев (пиано) и 

Йордан Вичев (виолончело) – дипломирани възпитаници на АМТИИ, а трета награда бе присъ-

дена на Академичен тромпетов квартет в състав: Здравка Василева, Кристиян Кънев, Патрик 

Конов и Стефан Якимов с преподавател ас. Пенчо Пенчев.

Затвърждавайки мястото си на водеща институция в областта на висшето образование 

по изкуства, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ се представи блестящо като организатор на 

Международния фестивал „Дни на изкуствата“ – Боровец 2020. Наред с това представители-

те на Академията показаха изключително високо професионално ниво със своето художестве-

нотворческо присъствие и с педагогическите си постижения.
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С
оня Станкова познава и златните годи-

ни на българската фотография, и теж-

ките такива, и съвременността, която 

все още е твърде рано да оценяваме. Тя е от 

онези автори, успели да преборят както разо-

чарованията, така и измамните надежди, кои-

то новите епохи влачат след себе си подобно 

на дълги шлейфове.

Ако у нас съществува такова явление като 

„женска фотография”, то със сигурност в него 

бихме открили ярката следа на Соня Станко-

ва. „Фотографията е експресивно изкуство – 

пише Гизела Фройнд, една от най-изтъкнатите 

изследователки, интелектуалки и феминистки 

в света на фотографията  – особено подходя-

що за женския манталитет. Жените са от-

лични наблюдатели, а във фотографията това 

качество е по-нужно от всяко друго. Чувстви-

телността, интуицията и ре-съзидателната, 

Абстрактните 
реалности 
на Соня Станкова
Гл. ас. д-р Катерина Гаджева
Институт за изследване на изкуствата-БАН

изложбен
афиш



а не толкова съзидателната сила, са типични за жената, а в художест-

вено отношение това са най-ценните дарове за един фотограф. Жената 

се интересува от същността на предметите; тя лесно се оставя на 

бурните чувствата да я завладеят; разказва за преживяванията си чрез 

образите, които често са субективни, но въпреки това напълно реални; 

жените се вглеждат повече в самите обекти, отколкото от отноше-

нията помежду им […] и знаят как да запечатат с проницателност и 

нежност проявленията на всекидневието”. 

„Абстрактна реалност“ е тема, по която Соня Станкова работи 

от години. Фотографията – онова изобразително средство, което по 

презумпция ни показва конкретни обекти от действителността, по-

сочва „с пръст“ определена насрещност и настоява именно тя да бъде 

забелязана и отличена от всичко останало, което я заобикаля, в серии-

те на Станкова изпълнява несвойствена и ексцентрична задача. „Това, 

което виждате, всъщност не е това, което виждате“ – такова е пос-

ланието на нейните фотографии, елегантна провокация към медията и 

към зрителите, своеобразна метафора на нашето повърхнстно отно-

шение към действителността, към образите, към смисъла. Изображе-

нията се разпадат, разтичат, преливат едно в друго – точно като са-

мите нас, те са в някакво непрестанно вътрешно дирене. Подобно на 

котка, която гони опашката си – тъкмо когато решим, че сме открили 

някакъв конкретен и съществен детайл, той изчезва, за да се появи 

отново малко след това – все по-близък и лъжовно достижим. Зрите-

лите от всеки исторически момент имат своите причини, своята умора и 

своите разочарования, заради които мечтаят да „напуснат“ истинската 

реалност и да гмурнат в някоя друга – по-красива и вдъхновяваща. Но фото-

графиите на Соня Станкова си остават все така актуални, както са били в 

края на ХХ в. и в началото на ХXI век. Те са спасение от винаги проблемното 

„тук“ и „сега”, фантастично и романтично пътешествие и не на последно 

място – манифест на женствеността. „Абстрактните реалности”, които 

изложбен
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зрителите имаха възможността да видят в Градската гале-

рия в Пловдив (6-27 октомври 2020 г.), не правят изключение – в 

поредната объркана и напрегната действителност работите на 

Станкова ни открехват вратата към други – по-светли, по-цвет-

ни и по-оптимистични коридори. Съвсем неслучайно е присъстви-

ето на някои от старите фо-

тографии на авторката – освен 

че затвърждават нейния траен 

интерес към сложните и компози-

рани изображения, те са и нещо 

като мъдри наблюдатели, свиде-

тели на цикличността на про-

блемите и все същите бягства 

от тях в другия, паралелния свят 

на изкуството. Не е ли в крайна 

сметка това целта на всеки 

артист – да запази себе си като 

творец и в същото време да не 

спира да бъде в крак с новото 

време? Соня Станкова вече е 

оставила следа в българската 

фотография, следа, която мина-

ва през настоящето с неговите 

изненади и превратности. 
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Изследователи от четири 
страни откриха осмото 
издание на най-големия 
форум за артмениджмънт и 
kомуникации в изкуството
проф. д-р Любомир Караджов

Н
а 20 ноември 2020 г. АМТИИ „Проф. Асен Диа-

мандиев“ проведе за Осмата международната 

научнопрактическа конференция „Управленски 

и маркетингови проблеми в изкуството“. Заради 

приетите във висшето училище мерки за опазване 

на здравето на студентите и преподавателите 

събитието се реализира в дигитална среда.

Поздравление към участниците в най-големия по 

рода си форум у нас отправи  Ректорът на АМТИИ 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, а събитието 

откри зам.-ректорът по научната и художестве-

нотворческата дейност проф. д-р Галина Лардева. 

Тя подчерта, че независимо от пандемията АМТИИ 

продължава да развива своята научна дейност, а 

настоящата конференция е една от най-престиж-

ните ежегодни научни изяви в Академията. Проф. 

Лардева поздрави гостите от Русия, Франция, САЩ 

и България и напомни, че допуснатите до конферен-

цията доклади ще бъдат анонимно рецензирани от 

български и чуждестранни специалисти и отпеча-

тани в сборник, който ще присъства в Националния 

референтен списък на съвременните български 

научни издания с научно рецензиране в НАЦИД.
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В дигиталната онлайн-сесия на конференцията научна продукция пред-

ставиха специалисти от Националната художествена академия, Пловдив-

ския университет и АМТИИ, както и редица директори на арт-фестивали, 

продуценти и мениджъри в сферата на творческите индустрии. Сред 

имената на участниците бяха авторитетни изследователи като проф. 

Инна Федотенко и проф. А. Югфельд от Московския педагогически универ-

ситет, асоциираният професор в Страсбургския университет Достена 

Лаверн, доц. д-р Татяна Стоичкова от НХА, проф. д-р Емилия Константи-

нова,  проф. д-р Любомир Караджов, доц. д-р Живка Бушева, доц. д-р Весела 

Казашка, доц. д-р Сюзанна Арутюнян-Василевска от АМТИИ и др. 

Дискусионният панел на форума постави на продуктивна научна поле-

мика проблеми, свързани с управленските решения по време на криза, с 

ролята на специалните събития в сферата на изкуствата, с технологии-

те за изграждане на практически PR-умения у студентите и дигитализа-

цията на културното наследство.

През 2020 г. международният форум бе организиран от новосформи-

раната катедра Теория на изкуствата в АМТИИ. Научното събитие се 

проведе на фона на оповестената дни преди конференцията рейтингова 

система на МОН, която за пореден път определи направление „Теория на 

изкуствата“ в АМТИИ за номер едно в България.
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П
рез изминалия месец ноември се проведе с безспорен успех четвъртото издание 

на фестивала „Кръстопът“. Началото на форума е поставено още през 2010 г. по 

инициатива на проф. д-р Стела Митева-Динкова и е едно от най-емблематичните 

събития за АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. През годините фестивалът се е 

състоял под различни наименования: „Фестивал на китарните ансамбли“ (2010), „Младежки 

фестивал на китарните ансамбли“ (2011 г.), Младежки фестивал „Нова българска музика“ 

(2013 г.), Международен младежки фестивал „Академика“ (2015). Едва през 2017 г. музикал-

ният празник приема и сегашното си име „Кръстопът“ и става международен.

Магията на 
Международен младежи 
фестивал „Кръстопът“ 
се случи отново
Йоана Тихолова
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аплаузи „Много и различни бяха предизвикателствата пред организационния екип на 

четвърто издание на Международен младежки фестивал „Кръстопът“, споделя 

проф. д-р Стела Митева-Динкова. „Възникналата в световен мащаб панде-

мична обстановка затрудни изпълнението на голяма част от първоначално 

замислените дейности. Въпреки това организационният екип успя да запази 

изданието на фестивала, като една част от предвидените събития се тран-

сформира, а друга се проведе онлайн“. 

Участие в тазгодишното издание на фестивала взеха Китарен ансамбъл към НУИ „П. Пипков“ – 

Плевен, Китарен ансамбъл „Академика“ и трио „Мистеро“, а концертите им бяха излъчени онлайн на 

страницата на АМТИИ във Фейсбук. Именно това необикновено виртуално представяне на музи-

калните събития провокира и интереса на хиляди зрители от целия свят. Наред с тези събития 

бяха планирани още три концерта във Франция, замислени с подкрепата на Асоциация за културен 

обмен „Арт Галерия Константин“ (Франция), но необходимостта от противоепидемиологични мер-

ки отложи събитията за предстоящата 2021 г.

На 21 ноември точно в 20 ч. китарният ансамбъл към НУИ „П. Пипков“ Плевен 

постави началния акорд на четвъртото издание на Международния фестивал. Ху-

дожествен ръководител на ансамбъла е Николай Михайлов, а диригент – Пламен 

Марков. Колективът се състои от ученици от 7 до 12 клас и е създаден още през 

2012 г., като през годините е завоювал множество национални и международни 

награди. Представеният в рамките на „Кръстопът“ видеоматериал на китарна-

та формация бе част от благотворителен концерт, състоял се на 5 март 2020 

г. в залата на НУИ „Панайот Пипков“ Плевен. Програмата включваше творби от 

съвременни композитори и филмова музика. Сред изпълненията в концертната 

вечер бяха „Люлчина песен“ от Росен Балкански, „160 bpm“ от Ханс Цимер, „Техно“ 

от Юрг Киндле, „Синя луна“ от Ричард Роджърс и др.

На 25-ти ноември чрез Фейсбук-страницата на АМТИИ прозвуча и концертът 

на Китарен ансамбъл „Академика”. Той се осъществи със съдействието на „Арт 

Галерия Константин“ – Франция. Ансамбълът е представителна формация от 
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24/25 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, създадена през 1997 г. Китарният състав се състои 

от студенти в Академията от специалностите Изпълнителско изкуство – Класическа китара и 

Изпълнителско изкуство – Поп и джаз: дванадесет класически китари и една акустична бас-ки-

тара. През своята двайсетгодишна художественотворческа дейност съставът успешно кон-

цертира в различни градове на България и участва в Международни фестивали в Сърбия, Гърция, 

Великобритания и Полша. Съставът е свирил в престижни европейски зали като Кадоган хол в 

Лондон и Кралски театър във Варшава. Носител е на множество първи награди от конкурси в 

Гърция, Сърбия, България и е участвал в майсторски класове на Дейвид Граймс (САЩ), Пиър Пол-

сен и Йеспър Сивебек (Дания), Георги Василев (Швейцария, България), Ерик Франсери (Франция) 

и Костас Тосидис (Австрия). 
Репертоарът на „Академика“ е разнообразен. Той включва произведения от български автори, 

създадени за ансамбъла, аранжирани за състава образци от световната класика, съвремен-

ни пиеси и др. Сред изпълненията във вечерта на 25 ноември бяха „Милонга“ от Тиери Тисран, 

Концерт за китарен оркестър №1 от Райнер Бьом, „Ръченица“ от Петко Стайнов, „Танц“ от Пет 

скици за струнен оркестър от Марин Големинов и др. Излъченият видеоматериал е част от 

благотворителен концерт на ансамбъла, проведен на 12 септември 2020 г. в залата на Военен 

клуб Пловдив.
На 29 ноември бе и финалният концерт към четвъртото издание на Международен младежки 

фестивал „Кръстопът”. Вечерта бе специална заради неповторимото изпълнение на виртуозно-

то трио „Мистеро”: д-р Милена Манева-Вълчева, проф. д-р Стела Митева-Динкова, и доц. д-р Ро-

сен Балкански. В програмата бяха представени две циклични произведения на Росен Балкански: 

Рапсодия Висани (Maestoso, Allegro, Andante, Andantino cantabile, Allegro) и Кончертино Рапсодико 

(Maestoso con spirito, Allegro con fuoco, Allegretto pastorale, Allegro con fuoco).

И тримата изпълнители са видни педагози с множество награди и успешни ученици и студен-

ти. Заедно обаче те впечатляват със своето прекрасно музициране и с невероятното взаимо-

действие, като пренасят слушателите в красивия свят на музиката.

Фестивалът е насочен към различни възрастови групи и публики. Неговото виртуално провеж-

дане показа, че дори кризисната обстановка не е в състояние да попречи на магията на музика-

та. Доказателство за успешното провеждане на форума са множеството гледания от цял свят, 

положителните отзиви, реакции и коментари. Във времето Международният младежки фестивал 

„Кръстопът“ се разрасна и спечели все повече популярност и престиж. Изказваме своите най-го-

леми благодарности към всички участници и зрители, а също и към АМТИИ „Проф. Ас. Диамандиев“ 

в лицето на проф. Тони Шекерджиева-Новак, без чиято помощ и подкрепа събитието нямаше да 

може да бъде осъществено.
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А
кадемичният смесен камерен хор „Гаудеамус“ 

при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ спечели 

два златни медала с пълен брой точки (100) в 

категориите „Камерни хорове“ и ”Musica sacra“, как-

то и Специалната награда на журито за изпълнение 

на съвременна хорова творба на Първия междунаро-

ден фестивал и конкурс „Melodianum“ в Сърбия (11-13 

декември 2020 г.). Участваха 42 хора от 7 страни 

в 8 категории. В инициативния комитет и журито 

на конкурса бяха проф. д-р Биляна Йеремич (пред-

седател на журито), проф. д-р Десана Тракилович, 

проф. д-р Дмитрий Големович, проф. д-р Драгана 

Сарайлич и др. Конкурсът се проведе в три вечери с 

онлайн-излъчване на участниците.

През изтеклата календарна 2020 година АКХ 

„Гаудеамус“ успя да поддържа активна творческа 

дейност, адаптирайки се към новите условия на 

социална дистанция и виртуална реализация на 

културните събития. През юни съставът участ-

ва с успех в Международния конкурс ”Constantine 

The Great“, организиран от Факултета по изящни 

изкуства в Ниш, Сърбия, където спечели Втора 

награда в категория „Вокални ансамбли“. През юни 

хорът бе избран да участва във виртуален международен фестивал, организиран 

от Руското министерство на културата и Новосибирск-Кемерово, посветен на 

Деня за закрила на детето. Реализираните на живо концерти бяха в рамките на 
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Авторството на голяма част от музиката и аранжиментите за симфони-

чен оркестър в първата част на концертра бе на самия солист Теодосий Спа-

сов. С това той ни представи собствените си търсения в света на музиката, 

позиционирането на кавала като универсален инструмент, широкия спектър 

на формите – от чисто класическа през баладическа до смесването на джазо-

вата форма и музиката за симфоничен оркестър. Блестящото му представяне 

и интригуващите пиеси ни убедиха отново в самостойния път на Теодосий 

Спасов в музикалното изкуство. Започнал своето музикално приключение от 

малко селце в Делиормана, преминал през  музикалното училище в Котел и 

Академията в Пловдив и достигнал до най-големите 

световни сцени, Теодосий се среща и общува с 

различни музиканти, артисти и личности, които го 

вдъхновяват за създаване на нови произведения. Тази 

вечер той представи „есенция от вкусове“ за „Кавал 

и симфоничен оркестър“ и макар публиката да беше 

редуцирана заради наложените ограничения, тя бу-

рно аплодира всяко изпълнение.

Само няколко седмици след това навръх сту-

дентския празник във фоайето на БНР пред Студио 

1 се състоя концерт-изложба на Теодосий Спасов. 

Тук за първи път бе разкрит и неговият фотограф-

ски талант. Получил предложение от проф. Христо 

Пимпирев за пътуване до Антарктида за създава-

нето на CD с музика от звуци и усещания от кон-

тинента, Теодосий не се поколебава в началото на 

годината да приеме и това предизвикателство. 

Така той става първият музикант в света, изнесъл 

солов концерт на този континент, като преди него 

само групата „Металика“ е свирила там. Акомпани-

ра му на китара Християн Цвятков. Вдъхновени от 

Творчесkите 
превъплъщения 
на Теодосий Спасов
гл. ас. д-р Иван Георгиев

Н
а 12 ноември 2020 г. въпреки усложненията с Ковид-19, ограничили зна-

чително концертния живот по света, в зала „Маестро Г. Атанасов“ в 

Пазарджик се осъществи концерт на Симфоничния оркестър с диригент 

Григор Паликаров и солист Теодосий Спасов. В първата част на спектакъла 

бяха изпълнени Концерт за кавал и симфоничен оркестър – 1. Allegro ma non 

tanto. 2. Adagio, 3. Allegro molto; „Нещо прекрасно“ и „Отворено настроение“, а 

във втората – Симфония №6 „Пасторална“ на Лудвиг ван Бетовен. Последно-

то изпълнение бе посветено на 250-годишнината от рождението на великия 

композитор. 

Фестивала „Пловдив-древен и вечен”, проведен през септември на Римския стадион и Фестива-

ла на духовната музика „Св. Петка Българска“ в Габрово, където „Гаудеамус“ се представи в два 

концерта-ортодоксална музика в храм „Св. Троица“ и кантатно-ораториална музика с Габровския 

камерен оркестър под диригентството на Иван Стоянов. На втория концерт бяха представени и 

премиерни за България изпълнения на градуала „Laetatus sum“ от Михаел Хайдн и Псалм 116 „Laudate 

Dominum“ на Антонио Вивалди. Участията на хора бяха отразени в ефира на БНР-програма „Хрис-

то Ботев“ и „Хоризонт“ в предаванията „Cantate, jubilate“  и „Allegro vivace“.
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28/29 уникалната красота и природа на Ледения континент, двамата музиканти 

създават по време на престоя си десет нови композиции, сред които „Танцът 

на пингвините”, „Алеята на куцото куче”, „Вълчият залив”, „Да те чакам вечно 

мога аз”, „Тигрите на Дрейк”, „Жажда за свобода”, „Пунта Аренас“ и „Живеещи-

ят в камъните“.

Концертът на осми декември бе открит от Генералния директор на БНР 

г-н Андон Балтаков, който заяви, „че въпреки световната пандемия чове-

чеството има нужда от култура и БНР като 

институция помага и поддържа артистите 

в България“. Последва разказ от проф. Пимпи-

рев за идеята: „Защо Теодосий Спасов? От 

първия досег с Антарктида имах желанието 

да поканя музиканти да направят концерт на 

този невероятен континент. Когато видях 

стадата от пингвини, аз се замислих кой би 

бил най-подходящ за тази цел, а като напра-

вих аналогия със стадата от овце, пред мен 

изникна образът на кавала. Всички го позна-

ваме като музикант, но той ни изуми и с уме-

нията си на фотограф и тази изложба-кон-

церт ни разкрива неговите качества. Много 

е важно, когато фотографията е минала през 

сърцето!“.

Журналистът Кирил Вълчев разказа за 

интересните преживявания около престоя на 

Антарктида, а професионалният фотограф 

Зафер Галибов сподели: „Той беше намерил 

ракурси, в които Антарктида оживяваше по 

един различен начин“. След откриването Теодосий Спасов и Християн Цвятков 

ни отведоха на емоционално „пътешествие из Антарктида“, като изпълниха 

вече споменатите нови композиции „Вълчият залив”, „Да те чакам вечно мога 

аз”, „Танцът на пингвините”, „Алеята на куцото куче”, „Тигрите на Дрейк”, „Пун-

та Аренас“.

Изложбата-концерт разкрива образа на Теодосий като артист с разностра-

нен талант и с неизчерпаема инвенция. Мисля, че той – нашият Доктор хоно-

рис кауза, и за в бъдеще има с какво да ни изненадва и очарова.
брой 53
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аплаузи СТУДЕНТСКИ КОНКУРС −
НАГРАДЕНИ ТВОРБИ
ДЕКЕМВРИ, 2020 г.

ГРАФИКА
Иван Узунов, 

магистър ПОИИ– Композиция, 
офорт, акватинта

РИСУНКА 
Кунка Бакалова, IV курс 

ПОИИ – Промяната не е в 
премяната, смесена техника, 

колаж

изложбен
афиш
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СКУЛПТУРА 
Елена Савова, IV курс ПОИИ – 

Вграждане, гипс

ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО
Джесика Ризова, III курс –

проект Самодива

СТЕННА ЖИВОПИС
Михаела Караянева, II курс – 
Колекция декоративни букви

ФОТОГРАФИЯ
Мила Пенкова, III курс – 

проект „Цветя – еквиваленти 
на живота и смъртта“

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 
И ФОТОГРАФИЯ

Ивана Стоиловска, II курс – 
Серия от типографски плакати

СЦЕНОГРАФИЯ
Симона Данева, IV курс – проект за 
сценография и костюмография за 

пиесата Р. У. Р. от Карел Чапек

ЦЪРКОВНА ЖИВОПИС
Габриела Георгиева, IV курс – копие 
на фрагмент от Сандро Ботичели, 

фреско

МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ
Неделчо Марков, магистър – Семена на 
странната гора – авторски комикс и 

стратегическа игра

изложбен
афиш



Претворяване системата 
на Й. Й. Фукс от „GRADUS AD 
PARNASSUM“ в българската 
образователна и научна 
литература
Доц. д-р Зоя Микова

В 
края на отминалата 2020 година от печат излезе монографичният труд на Георги 

Шамлиев „Претворяване системата на Й. Й. Фукс от „Gradus ad Parnassum“ в бъл-

гарската образователна и научна литература”. Изданието се реализира по проект 

„Академични издания 2020“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и представлява 

успешно защитен дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор“ в същото учебно заведение.

Текстът засяга теоретични и практико-методически аспекти в преподаването на дис-

циплината Полифония. Самата система на Фукс и неговите видове контрапункт са широко 

известни на целия музикален свят и се прилага с голям успех вече почти три столетия. Тя 

е основополагаща за българската образователно-полифонична литература, чието начало 

датира от 1941 г. Текстът провокира читателя още с първата дума, заложена в загла-

вието: претворяване. Основната цел на изследването е да се проследи до каква степен 

българските теоретици се придържат или доразвиват теоретичните възгледи на Й. Фукс.

Трудът съдържа увод, четири глави, основни изводи, заключение, две приложения, литера-

тура и библиография. Всяка глава завършва с междинно обобщение, като се следва неизме-

нен алгоритъм – първо, коментари и анализи на значими моменти от разглежданата глава; 

второ, систематизация на номерирани важни изводи и обобщения и, трето, извеждане на 

приносните моменти.

Първа глава е озаглавена „ Йохан Йозеф Фукс и „Gradus ad Parnassum“ и е един от основ-

ните акценти в научната разработка. В нея авторът обобщава и систематизира видо-

вете контрапункт на Фукс. Както отбелязва Шамлиев „изясняването на теоретичните 

постановки, често и с необходимото критично отношение (...) е отправна точка за цели-

те на последващото изследователско проучване“ [с. 55].

Основната идея на методиката на Фукс е да се достигне стъпка по стъпка до по-

следния контрапунктичен вид „цветиста мелодия”. Това е и метафоричният връх Парнас. 

Шамлиев систематизира употребата на някои характерни полифонични похвати на Фукс, 

базирани на всичките седем примера на автора, отнасящи се до този контрапунктичен 

вид. Считам, че това е изключително ценен момент, въз основа на който може да правят 

анализи, както и да се предприемат екземплумни уподобявания на даден майстор.

Във втора глава на дисертацията се извършва обзор на българската полифонично-об-

разователна литература. Анализирането на учебниците и трудовете е структурирано в 

академична
библиотека

няколко точки: биографични данни на автора, структура на учебното или научно пособие и 

извеждане на някои общи констатаци в посока правила и отклонения от системата на Фукс. 

Трета глава е озаглавена „Теорията на еволюционизма и влиянието є върху българската 

образователна и научна литература”. Тук фокусът е насочен в две посоки –  на първо място 

разкриване влиянието на еволюционизма (т.е. полифоничните явления да се обясняват с хар-

минични средства) върху българските теоретици и второ,  изясняването на метриката по 

времето на вокалната полифония. Шамлиев стига до важния извод, че метриката има важно 

значение за теоретичната обосновка на акцентните и симетричните съвършени консонанси 

и въвежда собствена авторска класификация по разглеждания въпрос.

В четвърта глава Шамлиев проследява до каква степен нашите автори се придържат, 

интерпретират, претворяват или отдалечават от системата на Йохан Фукс. Генералния 

извод в теоретичната разработка откриваме в заключението: „в българската педагогиче-

ска литература, отдалечаването от идеите на Фукс е незначително. Претворяването на 

системата на Й. Й. Фукс от „Gradus ad Parnassum“ в българската педагогическа литература, 

отдалечаването от идеите на Фукс е незначително.“ [с. 226].

Важно е да се подчертае и значимостта на двете приложения в края на книгата. В тях 

авторът помества всички контрапунктични решения на Фукс от двугласния контрапункт, 

както и собствени варианти на реализации. От една страна се показват съвременните 

трактовки, а от друга, читателят  има възможност аналитично да изследва решенията от 

двете приложения. Според Шамлиев „това ще помогне да се установи как и доколко днес се 

претворява системата на Йохан Йозеф Фукс“ [с. 237].

Считам, че трудът на Шамлиев е ценен с теоретичните приноси, но още повече и заради 

практическото приложение на много от изложените идеи. Това превръща разработката в 

изключително полезна за студентите, педагозите, композиторите и дирегентите. 

академична
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Н
е очаквах, че скоро след като се видяхме и разговаряхме за бъдещи творчески 

планове съдбата ще ме раздели с педагога, композитора и най-вече с приятеля 

проф. Николай Стойков.

Запознах се с него през 1979 г., вече студент I-ви курс във ВМПИ (АМТИИ) в 

специалност „Народни инструменти и народно пеене“, а по-късно и в специалността 

„Ръководство на народни състави“. Естествено, тогава не можех да разбера негова-

та музика – звучеше толкова авангардно, че в повечето случаи мислех, че е фалшива, 

че нещо е сбъркано. Може би това беше повлияно и от мненията на наши преподава-

тели, които понякога говореха с насмешка за неговите обработки на народни песни и 

инструментални пиеси за народен оркестър. Не разбирах, че изпълняваме творби на 

композитор, който използва авангардна композиционна техника, характерна за съвре-

менната музика – с дисонантна хармония, контрапункти и свободна имитация, музи-

ка, която има свободно и самостоятелно развитие на отделните партии, редуващо 

се особено линеарно движение, музика с пестелив хармоничен език, който подчертава 

красивата народна мелодия и в същото време носи натрупване на секундови постро-

ения (клъстери), подсказващи драматургията на музикалното построение. Учуден бях 

и от  използването на различни ударни инструменти в произведенията: дайре, та-

рамбука, гребен, триангел и т.н., които подчертаваха метроритъма на песента или 

инструменталната пиеса.

Постепенно, с изучаването на дисциплините хармония, полифония, музикален ана-

лиз и история на музиката (в това число и съвременната), творчеството на проф. 

Николай Стойков започна да разкрива пред мен един невероятен свят от звуци и 

всичко добиваше форма в моето съзнание. За това много спомогна и дирижирането 

на негови вокални и инструментални произведения. Пиесите „Коцертино за гъдулка“ 

(солист Цветан Цветков), „Концертино за гайда“ (солист Енчо Пашов), „Концертна 

пиеса за кавал“ (солист Любен Досев) бяха огромна творческа сполука за композито-

ра и допринесоха много за съвременното развитие и звучене на народния оркестър. 

В тях професор Стойков намери типичната черта на фолклора, такъв, какъвто е в 

съзнанито на хората, изпитали със собственото си чувство силата му, стихията на 

преживяването в него, обаятелната му органичност. Употребата на неизползвани в 

пиесите му за народен оркестър съвременни прийоми – различни щрихи, флажолети, 

фрулато при духовите инструменти, тремоло вибрато и стакато, полиметричност 

при ударната група, чукане по корпуса на инструментите, свирене върху струнника 

или зад магаренцето, настройване на инструментите по друга скордатура, използ-

ване на пределно ниски или високи тонове – всичко това му даде голяма свобода при 

търсенията на различна от изградената преди него хомогенна оркестрова звучност. 

IN MEMORIAM
За моя учител и приятел
Николай Стойков
проф. д-р Костадин Бураджиев

Работата на Н. Стойков с гъдулковите партии – използването на „divisi”, доприне-

се за гъвкавото изграждане на отделните партии до диалог, до спятост на тем-

брите, до оформяне на прозрачен фон или остри секундови напластявания. Използ-

ването в неговите произведения (вокални и инструментални) на високи, средни 

и нискотеситурни ударни инструменти – овчарски звънци, хлопки, чанове, крече-

тало, дървени лъжици, дайре, тарамбука и др., спомогнаха за създаването на нови 

нюанси в тоновата палитра със силно художествено и емоционално въздействие. 

Оркестровите пиеси на Н. Стойков разкриват най-ярко неговото авторско при-

съствие в търсеното на нови хоризонти за народния оркестър. А чрез инстру-

менталната си пиеса „Капричиозо за кавал, виолончело и народен оркестър“ той 

отвори нова врата във фолклорния жанр чрез използването на класико-фолклорен 

подход при изграждането на творбата.

Нашето приятелство започна през студентските ми години и се задълбочи с 

прекрасно творческо сътрудничество след постъпването ми като преподавател 

в АМТИИ, а в последствие и като диригент на Академичния народен хор. В репер-

тоара на хора има десетки произведения от Н. Стойков, много от тях специално 

написани и изпълнени на различни наши и международни форуми. Емблематични 

ще останат завинаги песните „Мадригал“, „Старинна песен“, „Слънце зайде“, „Два 

Пасторала – зимен и летен“, „Сам се Стоян похвалил“ и др. Единствената песен, 

която не успях да изпея с Академичния народен хор, е световноизвестната му 

творба „Калугерине, црън гяволине”, с която той печели 32 международни награди. 

Според Н. Стойков, хоровата песен трябва да бъде с мелодически, логично изгра-

дени хорови партии, т.е., интервалните скокове, напластяванията и ефектите да 

са много прецизно подгот-

вени и изведени. Определе-

но не беше привърженик на 

солфежната трудност, за 

него тя е анахронизъм. Той 

харесваше непринуденото 

музициране, спонтанната 

мелодическа инвенция, с 

правилно изведена прозодия. 

Първостепенна роля в не-

говите песни имаше мело-

дията, и то красотата на 

едногласната мелодия – по 

подобие творбите на Йоан 

Кукузел.

Общите ни приятел-

ства с различни български 

творци ни направиха още 

по-близки. Проф. Стойков 

ми даде възможността да 

се доближа до неговата 

творческа работа и жи-

тейски мир. Водехме безкрайни разговори за живота, за музиката, за начините, 

по които той работи с фолклорния материал, за стремежа му във всяка следваща 

творба да претвори по различен начин елементите, взаимствани от фолклора, 

запазвайки тяхната автентичност. Особено внимание обръщаше на всяко мое 

произведение - да има ясна конструктивна мисъл и здрава логика в драматургич-

ното изграждане, съветваше ме за важността на мелодическия първообраз, за 

запазването на автентичния материал в неговата ладотонална височинна стой-

ност, така както песента е избистрена през вековете.



брой 53
декември 
2020

36

Благодарен съм на проф. Николай Стойков за доверието му към мен и моята 

диригентска работа, за високата му оценка на моето скромно творчество, за 

сърдечното му отношение към моето семейство, за това, че ме запозна с широк 

артистичен кръг от творческата бохема на Пловдив, благодарен съм, че беше 

мой ментор. За цялостното опознаване на неговата личност спомогна и друга 

част от нашето сътрудничество – бях редактор на неговите книги, участвах ак-

тивно в създаването на неговия творчески каталог, докоснах се до поетическия 

му свят – професор Стойков издаде прекрасни стихосбирки, илюстрирани от доц. 

Румен Жеков.

През целия си живот той никога не натрапваше своите постижения, творче-

ски успехи и награди. Винаги беше в услуга на своите колеги и студенти. Винаги 

усмихнат, внимателен и готов за поредната доза шеги. И винаги на разположение 

за обсъждане на нови и нови творчески предизвикателства. За съжаление остана 

недовършена творбата му Stabat Mater „Profana”, за която трябваше да допише 

още три части – една авангардна творба за народен хор, пиано и солисти, части 

от която („Реквием“, „Света гора“ и „Хорал“) изпълнихме на фестивала „Нова бъл-

гарска музика – 2011“ в София.

Не мога да не изтъкна и изключителния принос на проф. Николай Стойков към 

Академията, но най-вече към фолклорните специалности – за създаването и раз-

витието на специалност „Народни инструменти и народно пеене“ и за създадена-

та по-късно специалност „Ръководство на народни състави”. Като ръководител на 

катедра „Музикален фолклор“ (27 години) проф. Стойков обнови изцяло репертоара 

за народни инструменти, за народен хор и за оркестър със съвременно звучащи 

пиеси; създаде нова учебна литература – народни песни с клавирен съпровод, 

пиеси за народни инструменти с клавирен съпровод, пиеси за камерни вокални и 

камерни инструментални групи и др., помогна да се хабилитират най-изявените 

преподаватели и изпълнители.

Сбогом, професоре, сбогом приятелю, почивай в мир и продължавай да пишеш 

прекрасната си музика в райските селения!

21.12.2020 г.
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