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АКТУАЛНИ

Ако професорите бяха 
геймъри…
Емануел Мутафов

По повод „Проект за нацио-
нална стратегия за развитие-
то на научните изследвания 
2016–2025“ учени от Институ-
та за изследване на изкуствата 
при БАН споделиха някои комен-
тари. Предлагаме ви част от 
писмото със становището на 
Института.

„Изграждането на широк по-
литически консенсус“ за разви-
тието на науката у нас е абсо-
лютно необходимо. Похвално 
е, че Министерството на обра-
зованието и науката е израбо-
тило подобен комплект от доку-
менти, както че се предлага на 
обществено обсъждане подоб-

на стратегия, но сроковете, в 
които се изисква писмено мне-
ние от институции като нашата, 
са твърде кратки. „Визията“ е 
сериозна заявка, която трябва 
да бъде подложена на задълбо-
чена преработка, конкретиза-
ция и обсъждане с включване-
то на учени от всички области.

Заслужава адмирации форму-
лировката „По-добра наука за 
по-добра България 2025“, коя-
то се надяваме, че е породена 
от непоклатимата убеденост на 
съставителите на стратегията, 
че науката и знанието изобщо 
са не само форма за съхране-
ние на националната и инте-
лектуалната ни идентичност, 
но въпрос на национална си-
гурност и независимост.

Отчитаме факта, че подо-
бен документ и приложенията 
му се изготвят за първи път и 
трудно, не могат да избягат от 
трафаретните чиновнически 
клишета и прекалено общи-
те понятия като „иновации“ и 
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това е необходимо разяснение 
за разминаванията между пла-
на за действие на стратегията 
и предложената индикативна 
таблица.

Едва ли има учен у нас, кой-
то да не подкрепя по-високия 
процент на публични инвес-
тиции в научните изследвания 
въпреки липсата на уточнения 
относно пътищата за постига-
нето им, заради което изглеж-
дат в стратегията едновремен-
но доста скромни и утопични. 
Приветстваме стремежите към 
„преминаване към финансира-
не, основано на резултати“ и за 

„развойна дейност“, които не 
отчитат спецификата на отдел-
ните пълноправни дялове в на-
уката и се нуждаят от по-точна 
дефиниция.

Амбицията за 0.45 % от БВП, 
отделени за наука в бъдеще, 
обаче е доста скромна и не от-
чита релевантните проценти в 
страните от ЕС, с които се рав-
няваме или по-скоро догон-
ваме. В стратегията не е ясно 
например защо публичните 
инвестиции, предвидени за 
научноизследователска и раз-
война дейност, ще възлязат на 
0.67 % през 2025 г. Във връзка с 
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ните изследвания 2025“, колко-
то присъствието на понятието 
антропология, което в дейст-
вителност е идентично и с наз-
ванието на една наука. Само в 
богословския смисъл антропо-
логията представлява наука за 
човека и човечеството и съ-
ществува като смислова опо-
зиция на теологията (знанието 
за Бога). Очевидно е, че този 
пасаж е превод от чужд език, 
най-вероятно английски, но и 
зад океана има разделение на 
културна и физическа антропо-
логия. Във Франция тя се на-
рича социална антропология и 
до голяма степен този клон на 
знанието се употребява най-ве-
че от българските етнографи и 
фолклористи, които след 1989 
г. започнаха да се занимават с 
етнология. И в историята на из-
куството (изкуствознанието) се 
използват методи на културна-
та/ социалната антропология, 
но не се прилага еволюцион-
ната теория, затова подобна 
формулировка е неточна и под-
веждаща. Във връзка с това 
предлагаме антропология да 
се замени с културно–истори-
ческо наследство в цитирания 
6-и приоритет. От друга страна, 
трябва да се отбележи, че е под-
ценяващо кореспондирането 
на приоритетната област „На-

модернизация. Те обаче са въз-
можни само ако средствата, от-
деляни от държавата за наука, 
се увеличат поне три пъти.

Правилно е „увеличението на 
бюджета да се насочва към сек-
тори, преминали международ-
на оценка“, но има и дялове от 
науката, които се занимават с 
изследване и утвърждаване на 
националната ни идентичност 
в области като история, език, 
култура, изкуство и вяра, които 
по традиция не получават ви-
сок рейтинг при международни 
атестации, защото имат нацио-
нална мисия. Те обаче трябва 
да са приоритетни за всяко пра-
вителство на Р България, което 
мисли и действа държавниче-
ски. Нерелевантно за нашата 
роля в хуманитаристиката е и 
предлаганото „сътрудничество 
между науката и бизнеса“.

Най-смущаващо в стратеги-
ята за хуманитаристите е не 
толкова последното място в 
приоритетите за научни из-
следвания и иновации, което се 
отрежда на „Национална иден-
тичност и антропология. Соци-
ално-икономическо развитие и 
управление“, и обстоятелство-
то, че този приоритет не се раз-
глежда в „Оперативен план за 
изпълнение на Националната 
стратегия за развитие на науч-
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като европейци. Програмите 
на ЕС дават глобализиращи и 
високотехнологични насоки, 
които не бива да ограничават 
всяка страна членка да има 
свои тематични области, които 
да засягат развитието и укреп-
ването на отделните нации.

Вече „стратегически ориен-
тирана“ фирма произведе ин-
терактивна игра с название 
„Монаси бият прасета“. Играта 
се играе на мизансцена на Рил-
ската света обител, т.е. предла-
га се и забавление, и запозна-
ване с културно-историческото 
наследство, но братството на 

ционална идентичност и антро-
пология. Социално-икономи-
ческо развитие и управление“ 
с тематичната област по ИСИС 
„Нови технологии в креативни 
и рекреативни индустрии“.

Българската хуманитарис-
тика не може да се ограничи 
само до производството на ви-
деоигри и дигитализация на 
паметници на културата, за да 
бъде финансирана. Тя се нуж-
дае от ангажираността и мощ-
ната подкрепа на държавата 
в изследването, запазването 
и отстояването на една веков-
на култура, която ни определя 
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манастира заведе иск за про-
пуснати ползи и получи парич-
но обезщетение за използва-
нето на изображения от този 
паметник на културата в кичоз-
ния рекреативен продукт. Този 
триумф на юриспруденцията 
дава напоследък основание на 
същите клирици да забраняват 
и компрометират качествени 
научни изследвания, в които са 
използвани фотографии от оби-
телта. Тук вече дори за антро-
пология не може да става дума, 
а вероятно за антропогенеза, и 
то в ранната ѝ фаза…
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ТЕАТЪР

„В очакване на Годо“ на 
Дойчес театър в София
Камелия Николова

Емблемата на човешкото съ-
ществуване

Правоъгълна платформа, по-
крита с розова копринена ма-
терия и повдигната от пода под 
ъгъл от около трийсет градуса, е 
изправена в черното простран-
ство на сцената директно срещу 
публиката. В центъра на плат-
формата има неголяма кръгла 
вдлъбнатина. Спектакълът за-
почва с постепенно и все по-ин-
тензивно осветяване на гладка-
та повърхност, като картината, 
която се открива пред погледа 
на зрителите, все повече напом-
ня космически пейзаж – нереал-
на яркорозова плоскост с идеал-
но очертани линии, захвърлена 

в непознатата и необятна тъма 
на вселената. Много бавно розо-
вото покритие започва да се на-
гъва и да потъва във вдлъбнати-
ната в центъра, докато тя изцяло 
го погълне и зейне като дъл-
бока кръгла дупка в средата на 
гол металносив терен. След това 
безформената розова купчина, 
напластила се в нея, се раздвиж-
ва и свличайки се надолу, оставя 
две човешки същества. Това са 
Естрагон и Владимир, които из-
лизат от дупката и започват не-
уверено да крачат и разговарят 
наоколо, докато чакат Годо.

Така започва известният спек-
такъл* на Иван Пантелеев и 
Дойчес театър, който на 15 и 16 
юни тази година беше показан 
на сцената на Народния театър 
като част от селекцията на 10-ото 
юбилейно издание на СВЕТОВЕН 
ТЕАТЪР В СОФИЯ, утвърдил се 
като най-престижния театрален 
форум в столицата. Преди сре-
щата си с българската публика 
представлението вече е откро-
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Едва ли има по-подходящ об-
общаващ образ на знаменитата 
пиеса на Бекет, гениално резю-
мирала екзистенциалната чо-
вешка ситуация, от описаното 
лаконично визуално решение на 
сценографа Марк Ламерт. Както 
сам разказа на срещата на екипа 
на „В очакване на Годо“ с театро-
веди, режисьори, актьори, сту-
денти и журналисти на 16 юни 
в Гьоте институт след първото 
представление в София, Ламерт 
предлага това оформление на 
сцената, в което да протече цели-
ят спектакъл на Димитър Гочев 

ено като едно от събитията на 
германската сцена за 2015 г. След 
премиерата си на 28.09.2014 то 
е селекционирано сред десетте 
най-добри спектакли за сезона 
на фестивала на немскоезичния 
театър “Theatertreffen Berlin” 
2015. За ролите си на Владимир и 
Естрагон Самуел Финци и Волф-
рам Кох получават годишната 
награда за актьорско изкуство 
Пръстен „Гертруд Айзолд“ 2014, 
а Самуел Финци е определен от 
престижното списание „Театер 
Хойте“ за „актьор на годината“ 
за 2015 г.

„В очакване на Годо“, режисьор Иван Пантелеев, Дойчес театър, Берлин, фотограф Арно Деклер
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че трябва да умре. За да понесе 
абсурдността на усилието да жи-
вее в свят без стабилни ориен-
тири в очакване на смъртта, той 
със сизифовска неуморност и 
трагикомична изобретателност 
ден след ден запълва това ча-
кане с незначителни разговори, 
дребни действия и малки игри. 
Марк Ламерт мощно, със зама-
ха на експресионистите и съвре-
менната рефлексия на артист от 
началото на XXI вeк кондензира 
философското съдържание на 
пиесата в ярък и незабравим об-
раз емблема: земята на човека 
е самотен пуст остров в необят-
ния космос, а животът му е миг в 
малко празно пространство око-
ло отворения кратер към непо-
знатото и небитието.

Живот на ръба
За Иван Пантелеев и екипът 

му „В очакване на Годо“ е текст, 

(починал през 2013 г. по време 
на предварителната си работа по 
пиесата) и той го приема ведна-
га. Година по-късно, когато Иван 
Пантелеев и актьорите на знаме-
нития режисьор решават в него-
ва памет да направят спектакъл 
по текста на Бекет, те отново на-
мират сценографския проект на 
Марк Ламерт за най-точен и бли-
зък до техния прочит. Драмата 
на абсурдизма и специално ней-
ното емблематично заглавие „В 
очакване на Годо“ синтезира до 
пределния му вид екзистенциа-
листкото схващане за човешка-
та ситуация. Човекът се ражда и 
прекарва живота си в очакване 
на смъртта. По време на кратко-
то си земно съществуване той е 
захвърлен сред непозната, непо-
знаваема и застрашаваща вселе-
на, в която единственото нещо, 
което относително сигурно знае 
за себе си и своята роля в нея, е, 

Волфрам Кох (Естрагон) и Самуел Финци (Владимир), фотограф Арно Деклер
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от сцената на голямата пиеса на 
Бекет (наричана от много изсле-
дователи „Хамлет“ на ХХ век“), 
на настоящото си неповтори-
мо преживяване от броденето в 
нейния енигматичен и трагико-
мичен свят. Това превръща вся-
ко представление на спектакъла 
в непосредствено лично прежи-
вяване както за четиримата ак-
тьори, така и за всеки един от 
зрителите в залата.

В спектакъла си Иван Панте-
леев умело наслагва две страте-
гии на четене на драматургич-
ния текст. От една страна, той с 

който казва всичко за човека и 
неговото съществуване и който 
затова винаги, включително и 
днес, е екстремно проникновен 
и съвременен. Ето защо не само 
не е необходимо той да бъде 
свръхинтерпретиран и обграж-
дан с препратки към определен 
социален, политически или друг 
контекст, но и е самомнително 
и ненужно да бъдат скрупульоз-
но откроявани всички негови 
необозрими асоциации. Вместо 
това режисьорът и актьорите 
въодушевено се отдават на мо-
мента на собственото си четене 

Волфрам Кох (Естрагон), Андреас Дьолер (Лъки), Самуел Финци (Владимир) и Кристиан Грасхоф 
(Поцо), фотограф Арно Деклер
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завръщаме. Иван Пантелеев съ-
средоточава действието на спек-
такъла изцяло върху визуалния 
образ на тази метафора в сце-
нографското решение на Марк 
Ламерт. Самуел Финци (Влади-
мир) и Волфрам Кох (Естрагон) 
се появяват/раждат на сцената/
на земята, като прескачат ръба 
на кръглата дупка в центъра на 
металната платформа, после 
всичко, което правят или им се 
случва, е, докато крачат, стоят 
или седят близо до този ръб, не-
способни да се отдалечат, а в мо-
ментите, когато искат да „чуят“ 
и „разберат“ нещата по-добре, 
те направо лягат в причудливи 
пози върху него или неистово 
тичат по наклонените стени на 
отвора. По същия начин се по-
явяват, присъстват и изчезват и  
Андреас Дьолер (Лъки) и Кристи-
ан Грасхоф (Поцо).

Непосилната (копринено ро-
зова) тежест на живота

Традиционно в постановките 
на „В очакване на Годо“ има кон-
кретен реквизит, описан прециз-
но в ремарките на Бекет – стол и 
кошница с продукти, които носи 
Лъки, въже, с което е завързан 
и направляван от Поцо, шапки, 
обувките на Естрагон. В спекта-
къла на Дойчес театър няма ни-
какъв реквизит. Дори известното 

философско увлечение и профе-
сионална вещина проследява 
основни преки и метафорични 
връзки и фигури в разказа на 
Бекет за човека и неговото би-
тие. Човекът е скитник и клоун 
в пустинята на живота, изправен 
пред необходимостта да понесе 
съществуването, изгаряйки от 
страх и копнеж по смъртта. Ес-
трагон и Владимир са двете стра-
ни на човешкото същество – тя-
лото и съзнанието, а господарят 
Поцо и слугата Лъки са общест-
вената трансформация на този 
дуализъм. Двойката Поцо – Лъки 
е сгъстен пародиен образ на вся-
ка (социална, психологическа 
и т.н.) система, основана върху 
фигурата власт – подчинение. В 
крайна сметка човекът, докато 
преминава живота си в очаква-
не да го напусне, единственото, 
което среща, е този (продължа-
ващ да бъде и днес) проблемати-
чен опит за човешка организа-
ция, за обществено устройство. 
От друга страна, режисьорът 
ударно се фокусира върху силно 
излъчваната от текста и обсебва-
ща метафора за съществуването 
на човека като „живот на ръба“, 
като непрекъснато кръжене и 
прескачане на ръба на бездната, 
от която идваме, над която пе-
риодично любопитно или отча-
яно се надвесваме и в която се 
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Клаус Цезар. Превод на немски 
Елмар Топховен.

Участват Волфрам Кох, Самуел 
Финци, Андреас Дьолер, Кристи-
ан Грасхоф

ДОЙЧЕС ТЕАТЪР, Берлин, Гер-
мания (копродукция с Рурски 
фестивал Реклингхаузен)

15 и 16 юни – СВЕТОВЕН ТЕА-
ТЪР В СОФИЯ (на сцената на На-
родния театър)

Гостуването на спектакъла се 
осъществява с подкрепата на 
Гьоте институт,

програма „Театрални прос-
транства“

„Световен театър в София“ е 
част от Календара на културните 
събития на Столична община за 
2016 г..

 

изсъхнало дърво е заменено от 
нещо като електрически стълб с 
голяма осветителна вана накрая. 
Изключителните Самуел Финци, 
Волфрам Кох, Андреас Дьолер 
и Кристиан Грасхоф нямат нуж-
да от описаните предмети, за да 
изразят, изиграят, покажат неси-
гурността, страха, умората, симу-
лирания оптимизъм и отчаяната 
изобретателност и неуморност 
на персонажите на Бекет. Ем-
блематични акценти на тяхната 
виртуозност са две сцени в спек-
такъла – Андреас Дьолер в роля-
та на Лъки, който като нов Сизиф 
събира на кълбо, повдига и из-
пуска до безкрай (вместо кошни-
цата и стола) огромната розова 
материя, покривала в началото 
металната платформа, и неверо-
ятната игра с щракане на пръсти 
на Самуел Финци като Владимир 
и Волфрам Кох като Естрагон 
вместо прословутата размяна на 
шапки във второто действие.

Спектакъл събитие, с който 
ударно завърши много силното 
юбилейно 10-о издание на Све-
товен театър в София.

* В очакване на Годо
от Самюъл Бекет, режисьор 

Иван Пантелеев, сценография 
и костюми Марк Ламерт, освет-
ление Роберт Грауел, звуков ди-
зайн Мартин Персон, драматург 
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МУЗИКА ФЕСТИВАЛИ

„ВАРНЕНСКО ЛЯТО“
Милена Божикова

Три годишнини съпровождат 
тазгодишния Международен музи-
кален фестивал „Варненско лято“: 
90-годишнината от първите летни 
музикални тържества, определяни 
с „Български народни“ през 1926, 
50-годишнината от момента, кога-
то те се утвърждават като ежегоден 
формат „Варненско лято“, и 70-го-
дишнината на Държавния симфо-
ничен оркестър – основен участник 
в програмите. Към тях добавяме не 
по-малко значимите за цялостната 
атмосфера събития: 29 години от 
приемането на „Варненско лято“ в 
Европейската асоциация на фести-
валите и 31 години, след като Варна 
става домакин на най-стария Меж-
дународен балетен конкурс през 
1964. Преосмислян вече в близостта 
си до едно столетно съществуване, 
фестивалът може да се похвали не 

само с пълнокръвните си и богати 
периоди, но и с гъвкавите си и ино-
вативни промени през последните 
две десетилетия. Той се запази във 
времето като символно събитие със 
смисъл и ценност, с културен хаби-
тус и художествено поле.

Като част от характеристиките 
му са и някои идеи от програмата 
на първия фестивален концерт. 
Откриването с „Вардар“ на Влади-
геров през последните години се 
оказа съпроводено с творби на Вла-
дигерови ученици: през 2011 в про-
грамата прозвуча премиерата на 
Първата симфония на Милко Кола-
ров, а тази година включването на 
Концерта за тромпет и оркестър на 
Васил Казанджиев, писан по време 
на обучението на автора при Вла-
дигеров, е изключителна находка. 
Концертът за тромпет на Казан-
джиев не звучи често на подиума: 
дирижиран е от Константин Илиев 
през 80-те, солисти са били Васил 
Костов, Румен Гюров, записван е 
за Националното радио и „Балкан-
тон“. Има версия за духов оркестър, 
направена от Георги Димитров. 
Студенсткият опус на 20-годишния 

MUSIC
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представители на  Европейската 
фестивална асоциация, на предста-
вители на местни културни структу-
ри, както и на изпълнителите.

Ако всеки концерт имаше свое 
гравитационно поле, то в концер-
та от 19 юни това беше словенецът 
кларнетист Дарко Брлек – гостуващ 
на фестивала като президент на 
Европейската асоциация на фес-
тивалите и като изпълнител в Мо-
цартовия кларинетен квинтет КV 
581 съвместно с квартет „Добри 
Христов“ от Варна. Дарко Брлек оп-
ределено е добър музикант, макар 
и вече с активна административна 
кариера – от директор на операта в 
Любляна през 90-те до настоящото 
си председателстване  на Европей-
ската фествална асоциация.

От концерта на Камерата Орфи-
ка, Марио Хосен, Жерар Косе и Вла-
димир Косяненко на 24 юни ценно 
и забележително беше присъстви-
ето на Жерар Косе, за когото това 
е второ гостуване. Косе е виолист с 
изключителен професионализъм, 
технически апарат, концепция, усет 
за стил и опит в музиката на ХХ век. 
В средата на 70-те години е съос-
новател и изпълнител в Ensemble 
Intercontemporain, институционал-
но представляващ най-новата му-
зика и дирижиран няколко десети-
летия от Пиер Булез.

От музикантите от Руското трио 
Брамс познавам виолончелиста 

през 1954 Казанджиев, „прочетен“ 
на фестивала от 27-годишнен из-
пълнител – Мирослав Петков, въз-
питан в музикалните традиции 
именно на Варна, е изключителен 
шанс за духа на музиката: тя проз-
вуча с лекота, освободено, с хумо-
ра на автора си, едновременно ав-
тентично и съвременно, адекватно 
на синкретизма на творбата чрез 
музикант с широка практика в кла-
сика, джаз и фолк. Петков на 14-го-
дишна възраст дебютира именно 
с Варненската филхармония, след 
което продължава професионал-
ния си път като студент в Германия 
и с отличия от международните 
конкурси във Финландия, Италия, 
Южна Корея и Германия. След ра-
ботата си като водач на тромпети-
те в Националния оперен театър 
в Манхайм, той печели конкурс за 
предстоящия сезон 2016/17 и от 
есента предстои да постъпи като 
първи тромпетист в Кралския Кон-
цертгебау оркестър в Амстердам, 
състав със световно реноме.

През погледа на диригента Джан-
карло де Лоренцо музиката на Ка-
занджиев изненадващо бе „видяна“ 
и определена като сходна на фил-
мовата сюита „Пътят“ на Нино Рота, 
вероятно заради достъпността на 
слога, по време на пресконферен-
цията преди фестивала в присъст-
вието на артистичния съветник 
на фестивала Людмил Ангелов, на 
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определя като „музикално откри-
тие на годината“, „Таймс“ пише, че 
той е „една от най-креативните лич-
ности от своето поколение“, а през 
2000 е удостоен с Рицарско звание 
от кралицата. По духовно-религи-
озен фокус Тавънър може да бъде 
сравнен само с източно-европей-
ски автори – Арво Пярт, Галина 
Устволская, Владимир Мартинов, 
но пък икуменическите му идеи ка-
тегорично го разграничават от тях 
и затвърждават все пак светския 
характер на музиката му. Неслучай-
но името му се свързва със Song for 
Athene, изпълнена на погребение-
то на принцеса Даяна.

„Варненско лято“ винаги е бил 
повече елитен, отколкото летен 
фестивал. Сезонът, в който се про-
вежда, както и жанровата широта 
(джаз, фолк, кросоувър и пр. в оп-
ределени негови периоди) не е 
поставило продуцирането му пред 
изкушението да ескалира мейн-
стрийм линията в него. Последни-
ят вид „фестивализъм“ определено 
е уловка за летните или периферни 
инициативи, налагащи властта на 
развлечението. „Варненско лято“ 
като концепция от възникването си 
досега е имиджов фестивален про-
ект, а не комерсиален. Културоло-
гията активно обсъжда въпросите 
около празничното и ежедневно-
то, около културните и комуника-
тивните пространства. Задачата да 

Кирил Рудин от студентския му пе-
риод, обучаващ се тогава в класа 
на Наталия Шаховская и известен с 
ярката си музикалност. В съчетание 
с школата на Шаховская той спече-
ли конкурса “Jeunesses musicales” в 
Белград (1984) и стана лауреат на 
VIII Международен конкурс „Чай-
ковски“ в Москва (1986). Цигуларят 
Николай Саченко, също лауреат на 
„Чайковски“ от 1998, и пианистката 
Наталия Рубинщайн, също носител 
на награди в Германия и Италия, са 
типични представители на инстру-
менталната руска школа, обедини-
ли качествата си по средата между 
високия професионализъм и ар-
тистичната оригиналност.

Сред първите пет концерта от 
фестивала българската премиера 
на „Песни по поеми на Шуон“, от-
носително нова композиция (2003) 
на Джон Тавънър, определено е 
събитие, казано с надежда и публи-
ката да е разбрала това. Певицата 
Цветана Бандаловска, пианистът 
Захари Мечков, струнният квартет 
от „Софийски солисти“ и Маркар 
Мардиросян на тибетските риту-
ални купи заслужават аплауз за 
мисионерството си на най-новите 
музикални идеи. Сред съвремен-
ния композиторски елит Тавънър 
е определено идеен отшелник в 
английската музика, въпреки че 
англичаните го оценяват високо и 
в национален аспект: „Гардиън“ го 
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Борн твърди, че постмодернизъм 
в крайна сметка е вътрешно анта-
гонистичен на попкултурата. Което 
се подкрепя от съвременните фес-
тивални форми за високо изкуство.

Неотдавна разговарях с ректора 
на Музикалната академия в Буку-
рещ – композитора Дан Дедиу и с 
представители на продуцентската 
компания „Артексим“: Дедиу зас-
видетелства, че ежегодно всички 
румънски музикални институции 
се обединяват около каузата за съ-
ществуването на фестивала „Джор-
дже Енеску“ именно като имиджов, 
а не комерсиален такъв, като пост-
модерна еманация на високото из-
куство, чиято цена е съответстващо 
висока. Те пишат писма до висшите 
държавни инстанции и ежегодно 
доказват професионалната му не-
обходимост. На езика на социална-
та антропология „фестивалната ко-
муникация“ е изключително важна 
с „жизнения си устойчив ритъм”. 
Именно фестивалнвната комуни-
кация се интерпретира като „точка 
на бифуркация“, на поддържане на 
общо комуникативно простран-
ство, цялостност и устойчивост на 
културата. Подобна роля отстоява 
и „Варненско лято“.

се лансира културен продукт е въ-
прос на дългосрочно планиране. 
Неслучайно, когато теоретизира 
процеса на културната продукция, 
Пиер Бурдийо говори за „произ-
водство“, макар и „художествено“. 
Той посочва четири основни из-
исквания за полето на художестве-
ното производство и основателно 
поставя на първо място наличи-
ето на историци и изследователи 
на културата, второ място отрежда 
на институциите за презентиране 
(академии, салони, награди); едва 
на трето място са институциите за 
производство и възпроизводство 
на творци и публика (школи) и на 
последно – специализираните аг-
енти на художествения продукт 
(оценители, продуценти), различни 
от редовия потребител, благодаре-
ние на които се налагат стойности.

По повод на пазарно притисна-
тия културен продукт и манипу-
лативния потенциал на контекста 
Джорджина Борн, професор от 
Университета в Оксфорд, известен 
музиковед и културен антрополог, 
говори за ерозия на легитимация-
та на изкуството от страна на раз-
растващия се комерсиален и поли-
тически натиск, за противоречиви 
ефекти от институционализацията 
на културата и авангарда в част-
ност. Обратно на тези, които виж-
дат в постмодерното връзка между 
високата и популярната култура, 
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АРХИТЕКТУРА

Шестата конференция за 
типография и визуална 
комуникация в Солун (ICTVC) 
Стела Ташева, Саша Лозанова

През юли 2016 в Солун се 
проведе Шестата международ-
на конференция за типогра-
фия и визуална комуникация 
(ICTVC) с тема „Обсъждане на 
приоритетите|Разработване 
на поле“ с организатор Ин-
ститут за изследване на ти-
пографията и визуалната ко-
муникация (Institute for the 
Study of Typography & Visual 
Communication). Съорганиза-
тори бяха Държавният музей за 
съвременно изкуство в Солун 
(Thessaloniki State Museum of 
Contemporary Art) и екипът на  
програма „Графична комуни-

кация“ в департамент „Дизайн 
и медия“ от Университета на 
Никозия (University of Nicosia). 
Участвахме в конференцията 
чрез съвместен доклад с доц. 
дин изк. Саша Лозанова на 
тема „Надписите в екстерио-
ра на архитектурата на ХХ век: 
стил и образ, семантика, сим-
волика, функции“.

Всяка среща на учени има 
свой собствен неповторим дух 
на търсене, споделяне и откри-
вателство, който трудно може 
да бъде преразказан с няколко 
думи. Събитието в Солун също 
ни предложи своята наситена 
работна програма в областта 
на дизайна и типографията, 
придружена с богата палитра 
от изложби, прожекции и рабо-
тилници. Тук обаче ще се спрем 
само на три от представянията, 
които ни направиха силно впе-
чатление.

Лектор при закриването на 
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конференцията беше Невил 
Броуди (Neville Brody), един 
от големите съвременни гра-
фични дизайнери и декан на 
Училището за комуникация 
на Кралския колеж за изкуства 
във Великобритания. (Повече 
за работата и творческия му 
път може да се види в моногра-
фията “The Graphic Language of 
Neville Brody” и едноименната 
изложба в Музея „Виктория и 
Албърт“.) Изложението му по-
каза елегантни,  нетрадицион-
ни проекти с акценти върху усе-
щането за правото на грешка 
и нуждата от поемане на риск, 

особено в днешното осъзна-
ване на „успеха“ и „успешност-
та“ като ценностен ориентир. 
За мен една от най-вълну-
ващите му истории беше за 
осъществяването на фестива-
ла „Анти Дизайн“ в Лондон. В 
него две хиляди и петстотинте 
участници в отделните лока-
ции използват разглобяване 
и реструктуриране на същест-
вуващи предмети, елементи 
и материали. Чрез тях те съз-
дават нови обекти, които вече 
не са непременно подчинени 
на утилитарното или комерси-
алното. Според Броди дълго 
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зация на данни “Data Walking” 
на David Hunter. Най-общо 
това е пилотно изследване за 
събиране, анализ и презента-
ция на комплексни и в извест-
на степен нестандартни като 
съпоставка ефимерни данни 
за околната среда. Те са под 
формата на триизмерни обек-
ти и предмети на изкуството. 
Показаният на фигурата ци-
линдър е създаден чрез трииз-
мерен печат и представлява 
запис на определен маршрут 
за разходка в Лондон. В него 
са комбинирани точна карто-
графска информация; предста-

време обществото на Запад е 
очаквало от учените и мисли-
телите си строго да се профи-
лират в изкарването на пари, а 
от артистите си – да осигуряват 
най-вече забавление. Но днес 
отново е актуална идеята, че 
изкуството и дизайнът не тряб-
ва задължително, само и един-
ствено да генерират приходи – 
а съществувайки в нашия свят, 
да подпомагат неговото разви-
тие с най-доброто от собстве-
ните си възможности.

В съвсем различна посока, но 
също така вълнуващ беше про-
ектът за събиране и визуали-
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искам да споделя тук, е изложба-
та на Stergios Delialis: Designer, 
1960–2015 | 55 Years Graphics, 
Spaces, Objects, and a Design 
Museum, започнала с докумен-
талния филм на Константи-
нос Камбороглу (Konstantinos 
Kambouroglou) “How to Steal a 
Chair”. Юбилейната подборка 
проследяваше повече от пет 
десетилетия от творческия път 
на един от знаковите дизайне-
ри в Гърция и показваше него-
ви скици, планове, рисунки и 
графични предложения.

Особеностите в творческия 
път на Стерджио Делиалис са 

вяне на нивото на шума; съста-
вът и влажността на въздуха, 
както и кадри от околните за 
„разходката“ гледки. Данните 
за средата в процеса на движе-
ние са извлечени посредством 
прототипиращата платформа 
Ардуино Уно чрез преносими 
камери, GPS система и отделни 
сензори. Различните вариации 
на записа, преобладаващите 
цветове и натрупвания, както 
и формите и степените на ко-
диране и разчитане дават и 
съответния облик на крайния 
тримерен обект.

Третото представяне, което 



 25

делени и от заключителното 
слово на организатора – проф. 
Климис Масторидис (Klimis 
Mastoridis) от Университета на 
Никозия. С тях той подчерта 
и нуждата от прехвърляне на 
мостове между регионалните 
културни различия за изграж-
дането на качествена и хуман-
но ориентирана среда..

много и от различно естество, 
но една от ключовите идеи, на 
които се е посветил, е свързана 
с колекцията му от мебели, об-
завеждане и предметна среда, 
както и създаването на Държа-
вен музей на индустриалния 
дизайн в Солун. Всъщност по 
ирония на съдбата юбилейна-
та му изложба беше осъщест-
вена именно в предложената 
първоначално от държавата 
локация на този музей. След 
множество перипетии и месте-
не, богатата музейна колекция 
в крайна сметка е опакована и 
подредена на склад, очаквайки 
своето ново, може би по-добро 
време. Вълнуващо изживява-
не за многобройната публика 
беше личното присъствие Де-
лиалис на филма, посветен на 
музея и на дългогодишната му 
отдаденост на тази кауза.

Конференцията беше изпъл-
нена с живот, позитивно на-
строение, активно студентско 
участие и дискусии. Забеляза-
хме и известна разнородност и 
разнопосочност между търсе-
нията и интересите на творци-
те и учените на Балканите (тук 
широко представени от гръц-
ките и кипърските колеги) и в 
темите, разглеждани от запад-
ните участници във форума. 
Нашите впечатления бяха спо-
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МУЗИКА ФЕСТИВАЛИ

Симфонична и камерна 
музика на „Варненско лято“
Милена Божикова

Кулминация в ансамблово-
то музициране на фестивала 
формираха следващите някол-
ко концерта: на Юрий Башмет 
и „Московски солисти“, струнен 
квартет „Келемен“, Людмил Ан-
гелов и музиканти от Концерт-
гебау – Амстердам, клавирно 
дуо Аглика Генова и Любен Ди-
митров, както и на три чужди 
оркестъра: Уралския младежки 
симфоничен оркестър под ди-
ригентството на Енхбаатар Ба-
атаржав (ЕНХЕ) със солист Лия 
Петрова, Камерата Хамбург, ди-
рижирана от Густав Фрилингха-
ус със солист Йоанна Каменар-
ска, и Румънския национален 
симфоничен оркестър с дири-

гент Кристиан Мандял и със со-
лист виолончелистът Стефан 
Казаку.

Башмет и камерният му със-
тав са верни на българския кон-
цертен подиум. Двайсет години 
след първото си представяне на 
българска сцена в София и Русе 
и за шести път в програмата на 
„Варненско лято“, те са отново 
във фестивалната програма с 
малко променен състав в срав-
нение с първото си гостуване 
преди двайсет години, но раз-
познаваем в основната му част 
и с нов и познат репертоар от 
оригинални опуси и адаптации: 
Свиридов, Бритън, Прокофиев 
и Шуберт. Единствено Камер-
ната симфония на Свиридов е 
първоначално замислена за ка-
мерен състав. От програмата 
“Lachrymae” на Бритън е автор-
ски вариант от композиция за 
виола и пиано във вариант със 
струнен оркестър, звучала вече 
на българска сцена. „Мимолет-
ностите“ на Прокофиев са оркес-
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трирана композиция. Написани 
като клавирни пиеси през 1917, 
месеци преди Октомврийската 
революция, около 1960 Баршай 
ги адаптира на камерен оркес-
тър, през 1968 по тях е създаден 
балет, през 1975 – анимационен 
филм, а в настоящата оркестра-
ция участие има и Роман Бала-
шов. Ценно за професионална-
та публика беше изпълнението 
на Шубертовия 15-и квартет във 
версията на Владимир Кисин 
под жанровото определение 
„синфония“ по няколко причи-
ни: да се оцени комплексният 
вид на музиката и съставът на 
Шубертовия квартет, да се срав-
ни по-уплътнената и утежнена 
фактура в оркестрирания вари-
ант, да се породят възражения 
към претенцията за барокова 
препратка на оркестратора чрез 
названието „синфония“ спрямо 
романтически напрегнатата и 
експресивно освободена музи-
ка, да се сравнят романтичната 
и бароковата цикличност. За по-
следното Кисин вероятно чер-
пи смелост от съживеното жа-
нровото название „синфония“ 
през ХХ век при Бритън и Бе-
рио. Башмет не се стреми, раз-
бира се, към филигранността, 
интимността, персонажността 
на Шубертовия квартет, работи 
с по-уплътнените звуци и крас-

ки, запазва мащаба на оркестъ-
ра и потока на музикалния раз-
каз. Първоначалният възторг от 
„Московски солисти“ при идва-
нето им преди двайсет години 
в Русе и София заради високия 
професионализъм, ансамбъл, 
култура на звука, заряд и страст 
на музициране, днес е преминал 
в очаквана, важна среща между 
публиката и Башмет с оркестъ-
ра си, чието общуване зарежда, 
насърчава, буди мисълта.

Извън програмата и в качест-
вото на „бис“ прозвуча светов-
ната премиера на „Вокализ“ на 
Емил Табаков за виола и струн-
ни, написана специално за този 
състав – произведение, което 
Башмет решава да изсвири с ор-
кестъра почти на прима виста. 
За всеки фестивал премиерите 
са изключително важни, а из-
пълняването на българска музи-
ка е постижение. Прозвучаване-
то на новата творба на Табаков 
в този аспект стана събитие, по-
дарено от Башмет с щедростта и 
качествата му на голям артист. 
Музиката представлява една 
спирала от изреждащи се оркес-
трови групи около  мелодизира-
ната сърцевина, изпълнявана 
от виолата.

Камерата Хамбург е оркестър 
от същата „генерация“, създа-
ден е малко по-рано, през 1989 
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по приятелска инициатива и с 
хибридната идея да свири ши-
роко поле от стилове. На това 
смесено предназначение съот-
ветстваше и нивото на оркес-
търа. В концерта на Камерата 
Хамбург освен две ранни сим-
фонии на Хайдн и Моцарт беше 
изпълнено едно българско про-
изведение – Ноктюрно за две 
цигулки и струнен оркестър на 
Михаил Пеков, втората част от 
Концерта му за две цигулки и 
оркестър. Освен в него солист-
ката Йоанна Каменарска се из-
яви като солист в Моцартовия 
ре-мажорен цигулков концерт. 
Пренаситената публика едва ли 
би оценила концерта като съ-
битие заради старателното, но 
вяло оркестрово присъствие.

Други две симфонични фор-
мации заслужават фестивално-
то си участие: първата е Урал-
ският младежки симфоничен 
оркестър, дирижиран от Енхба-
атар Баатаржав и солист цигу-
ларката Лия Петрова, втората 
е Румънският национален сим-
фоничен оркестър, дирижиран 
от Кристиан Мандял със солист 
виолончелистът Стефан Казаку.

Лиа Петрова, заинтригувала 
публиката с успеха си на Меж-
дународния конкурс за цигу-
лари „Карл Нилсен“ в Одензе, 
Дания през април 2016, къде-

то раздели първата награда с 
Джи Юун Лий от Република Ко-
рея, е изпълнител с деликатни, 
фини идеи, особено подходящи 
за меланхоличните епизоди в 
Концерт за цигулка и оркестър 
на Чайковски. Изненадата дой-
де обаче от качествата на ор-
кестъра, съставен предимно от 
млади хора – събран, сработен, 
със забележителна ансамблова 
култура и висок инструмента-
лен професионализъм, блестящ 
в Четвъртата симфония на Чай-
ковски въпреки консерватизма 
на диригента. Впечатлението 
от оркестъра, ансамбловата ця-
лост, безупречност и прекра-
сен звук връщат спомените и 
за други забележително профе-
сионално подготвени младежки 
формации, гостували у нас – за 
Китайския национален младеж-
ки оркестър за традиционна му-
зика с национални инструмен-
ти, които са прототипи на тези 
от класическия симфоничен ор-
кестър (23 юли  2013), и за Мла-
дежкия симфоничен оркестър – 
Лондон, гостувал на Мартенски 
музикални дни (26 март 1996).

Кристиан Мандял е сред ди-
ригентите, многократно госту-
вали в България заедно с Хориа 
Андрееску още преди 90-те го-
дини, а Румънският национален 
симфоничен оркестър е един от 
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водещите наред с Филхармони-
ята „Джордже Енеску“ и Нацио-
налния оркестър на румънското 
радио. За последен път преди 
няколко месеца слушах Мандял 
в Букурещ с Филхармонията на 
Монте Карло с музика на Барток, 
Енеску и Малер. Той е ефикасен 
диригент, отличен партньор 
на солистите, с огромен опит с 
национални и чужди оркестри, 
широк диапазон на репертоара. 
Румънският национален симфо-
ничен оркестър, който се сфор-
мира от Румънския младежки 
оркестър – артистичен и обра-
зователен проект от 2008, в Ру-
мъния е оценяван като водещ 
световен оркестър, а на елит-
ния фестивал „Джордже Енеску“ 
през 2015 той откри фестивал-
ната програма с участието на 
Сара Чанг и диригента Кристиян 
Ярви. Традиционно румънците 
са известни с отлични инстру-
менталисти със световна реали-
зация. Този концерт също дока-
за това.

На този фон последният кон-
церт от модула симфонична и 
камерна музика (17 юли 2016) 
на Филхармония „Пионер“ под 
диригентството на Любомир 
Денев-младши може само да 
черпи мотивация и идеи за сце-
нично присъствие и интерпре-
тация.

Три концерта камерна музика 
от този период на „Варненско 
лято“ заслужават коментар: на 
унгарския квартет „Келемен“, на 
клавирното дуо Аглика Генова 
и Любен Димитров, на Людмил 
Ангелов с изпълнители от Кон-
цертгебау оркестър: Веско Пан-
телеев-Ешкенази, Хенк Рубин 
– цигулка и виола, и виолонче-
листа Фред Еделен.

Квартет „Келемен“ предоста-
ви великолепно преживяване 
на фестивала чрез музиканти с 
успешна индивидуална реали-
зация и извън състава, свире-
щи с най-добрите инструменти: 
Гуарнери, Тесторе, Гофрилер, 
Фабрис, Галиано. Макар само с 
6-годишно съществуване, квар-
тетът е с качествата на елитен 
световен състав: изключител-
но споен, ярък артистично, 
вътрешно гъвкав, реактивен, 
подвижен, инструментално пер-
фектен. От музикантите в Бъл-
гария е добре познат виолонче-
листът Ласло Феньо. Гостувал е 
неведнъж на Софийската фил-
хармония, а през 2006 под ди-
ригентството на Диан Чобанов 
на „Варненско лято“ изпълнява 
Първия концерт на Шостакович. 
Като безспорен лауреат на кон-
курсите „Пабло Казалс“ и „Пиер 
Фурние“ в Женева, носител на 
престижната държавна награ-
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ска инвенция и артистизъм.
Изпълнението на петте пиеси 

на Шостакович – популярни по-
вече по западните сцени, откол-
кото в самата Русия, са под ре-
дакцията на Левон Тадевосович 
Атовмян. Последният, спонтан-
но занимаващ се с композиция 
повече за престиж, отколкото по 
призвание, е „номенклатурчик“ 
по времето на Шостакович, бла-
годарение на което успява да 
впише името си редом до него-
вото като съставител на сборни-
ци с негова музика и аранжьор. 
В петте си пиеси Шостакович 
очевидно се е забавлявал с по-
добни елементарни екзерсиси в 
стил „в кабаке“.

да на Унгария „Ференц Лист“ и 
след работата си като водач на 
група в Радиосимфоничния ор-
кестър на Франкфурт, Ласло Фе-
ньо се включва в състава на Ке-
лемен-квартет.

Клавирното дуо Аглика Гено-
ва – Любен Димитров за поре-
ден път гостува на фестивалната 
сцена, но този път, отбелязвай-
ки двайсет години концертна 
дейност. Техният стил и изпъл-
нителски вкус е апробиран през 
годините, те имат своя публика, 
която активно следи изявите им.

В практиката на „музициране 
с приятели“ беше концертът на 
Людмил Ангелов и инструмен-
талисти от Концертгебау оркес-
тър с програма, която интригува 
повече от постигнатия впослед-
ствие изпълнителски резултат: 
една от двучастните манхайм-
ски цигулкови сонати на Моцарт 
К 301, ранните вариации на Бе-
товен по тема на Дитерсдорф 
(опус 44) – любопитни като фор-
ма и техника, пет по вид салон-
ни пиеси на Шостакович и един 
ранен опус на Брамс – Клавирен 
квартет в сол минор опус 25.

От изпълнителите, непозна-
ти за тази сцена, са Хенк Рубин 
– водач на втори цигулки в Кон-
цертгебау оркестър, и Фред Еде-
лен – помощник-главен челист 
там, който се открои с музикант-
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АКТУАЛНИ

Писмо до Бога
Тереза Бачева 

Една приказка за Хитър Петър 
разказва, че той написал писмо 
до Бог и го оставил при олтара на 
църквата.  Молел за обикновени 
неща – малко пари, за да спаси се-
мейството си от глад.

Но защо написал писмо? Защо 
той не влязъл в храма, не се пред-
ставил на Бог и не отправил молит-
вата си към него, както е обичайно? 
Може би страх, предпазливост, ано-
нимност – може и нещо четвърто.

Комфорт на дистанцията, лесен 
за изобретяване.

Наскоро във Франция беше убит 
един свещеник. По време на литур-
гия. Със сигурност всеки, чул нови-
ната, е потръпнал от бруталността 
на случилото се. Разбира се, за щас-
тие, не сме били на място и не сме 
видели този ужас. Преживяваме го 
вече в тренирано хладнокръвие на 

дистанционна инерция, намира-
ща секуларни оправдания: свеще-
никът е човек като всички онези, 
които загинаха при атентатите. От 
друга страна, дали посегателство-
то е целяло символичен акт, или е 
случайно обстоятелство? Може би 
едно, може би друго… и в двата слу-
чая сме с „вързани умове” от поли-
тически, социални, икономически, 
някакви си разяснителни модели; 
все едно, напредват до там, докъ-
дето започват да се изключват вза-
имно.

Умеем комфорта, но сме тре-
вожни.

Ако се храним – какви сме? Добри 
познавачи на кулинарни практики.

Ако сме учени – какви сме? Еру-
дирани изследователи на някое из-
куство, което трябва да бъде класи-
фицирано, индексирано и готово 
за употреба.

Ако сме християни – какви сме? 
Туристи, които влизат в църквата, 
за да я „прегледат”, и с придобита 
възхита продължават по маршру-
та си.

Маргинализираме ли същност-
та, за да я познаваме (или за да по-
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знаваме нещо около нея)? Накър-
няваме ли връзките, които нашата 
култура и религия е създала, като 
се капсулираме встрани от нея и 
парираме реакция? Ние винаги 
казваме, че харесваме цивилиза-
цията си, горди собственици: при-
надлежи ни и ние й принадлежим, 
търсим основанията си в нея. Но 
едно откъсващо се от основната си 
етимология „яваш-яваш” е застана-
ло зад фасадата на гордостта ни.

А „основанията” ни изглежда да 
са на една ръка разстояние. Лошо 
ли е да хапнем, защото сме гладни, 
позволяваме ли си време да пре-

живяваме култура, страшно ли е да 
се помолим в църква, или да пого-
ворим със свещеника: доказател-
ство тялом и духом, че имаме все 
още връзка с нашата християнска 
същност.

Какво станало с подхвърленото 
писмо на Хитър Петър? То не по-
тънало. Молбата му стигнала там, 
където трябва, защото в църквата 
бил свещеникът. И макар че наши-
ят герой не останал напълно дово-
лен от „услугата”, все пак имало кой 
да преведе писмото му до Бог.

Мемориал и музей „Аушвиц-Биркенау“, Полша
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МУЗИКА ФЕСТИВАЛИ

Фестивалната практика и 
дистанциите в пространство, 
време, история
Милена Божикова

Фестивалите като стратегиче-
ски инструмент е тема, сериозно 
обсъждана от широк кръг изсле-
дователи – от философи, през ан-
трополози, социолози, историци, 
политолози, анализатори на тури-
зма, до градостроители. Междуна-
родният музикален фестивал „Вар-
ненско лято”, който по традиция и 
историческа практика се нарежда 
много близо до най-старите фести-
вали в Европа – Байройтския, съз-
даден през 1876, и Залцбургския 
– през 1920, е по-близо до Бахти-
новата идея за консолидация и 
всеобщност, но и без да отхвърля 

„тържеството на елитите” и меха-
низмите за социален контрол. Спо-
ред „карнавалната” концепция на 
Бахтин подобни събития имат со-
циални основания, които са опре-
делящи – те премахват йерархии-
те, свързват и обединяват хората. 
Практиката обаче показва, че фес-
тивалните политики налагат огра-
ничения и установяват дистанции 
– социални, времеви, простран-
ствени, художествени. В едно от 
изследванията относно градските 
фестивали австралийският профе-
сор в областта на туризма и човеш-
ката география Гордън Уейт (Waitt 
G. Urban Festivals: Geographies 
of Hype, Helplessness and Hope // 
Geography Compass. 2008. Vol. 2. № 
2. P. 513-537) нарича тези събития 
„съвременно средство за градска 
регенерация, от което се ползват 
неолибералните власти, съчета-
вайки бизнес, игра и фантазия”. 
Всички автори, цитирани от Г. 
Уейт, са солидарни в мненията си, 
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„Варненско лято” в нейната исто-
рическа подвижност, да се анали-
зира историческата роля, струк-
тури и резонанс на варненския 
фестивал стана представянето 
на второто допълнено издание 
на книгата на Розмари Стателова 
„Лятото на българската култура”, 
състояло се в аулата на Иконо-
мическия университет. Книгата е 
летопис на фестивала в събития и 
свидетелства, осъществен и обо-
гатен чрез забележителния опит 
на авторката в теренната работа, 
отразяването на масовото и попу-
лярното музициране, като антро-
полог и социолог на музиката и 
културата. Тя участва в атмосфе-
рата на фестивала десетилетия 
наред, от 60-те години насам е 
жив негов партньор – като про-
фесионално ангажирана публи-
ка, автор на оперативна критика 
и като компетентен селекционер 
на фактологическия материал.

Книгата на Розмари представя 
„Варненско лято” като логотип, 
като бранд, който се променя 
през годините, като комплекс от 
представи и внушения за ценнос-
ти, критерии и идеи. В книгата се 
съдържат исторически сведения, 
народопсихологически характе-
ристики, изявяват се личности, 
които в определени периоди се 
идентифицират с фестивала и оп-
ределят облика му, показани са 

че художествените фестивали пре-
обладаващо демонстрират „богат-
ство, националистически, военни 
и монархически настроения” (Боб 
Джарвис, Bob Jarvis), че целят ев-
ропейският социален елит да уста-
нови категорични социални гра-
ници чрез високото изкуство (Кейт 
Басет, Kate Bassett). Ако сравним 
фестивалите по концепция и пред-
назначение в Източна и Западна 
Европа, разликите ще са очевидни 
и констатациите на западните из-
следователи ще се окажат типич-
ни само за определени географски 
и икономически нива. Разликите 
произтичат от социалните стере-
отипи, икономическите стандарти 
и в голяма степен от образовател-
ните традиции, формирани вклю-
чително и в социалистическото 
минало: източноевропейските му-
зикални фестивали не са комерси-
ално ориентирани и са инвазивни 
към публика с по-широки граници 
на социалния статус; западните 
фестивали дори при същите худо-
жествени стандарти предполагат 
финансово ниво на елитарната 
публика. Едно бързо сравнение на 
музикалния фестивал в Люцерн и 
„Джордже Енеску” в Букурещ при 
идентични изпълнители напри-
мер потвърждава казаното и съв-
сем не е изолиран случай.

Повод да се обсъди фестивал-
ната форма и конкретно тази на 
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циализъм през 20-те години, на 
трансформацията на любителско-
то в професионално, на създава-
нето и израстването на институ-
циите в България и на желанието 
да се прави изкуство. Фестивалът 
възниква с концепцията на про-
пагандатор на националната ав-
торска музика. Да си припомним, 
че и през 1948 Бенджамин Бритън 
основава музикален фестивал в 
курортното селище Олдбъро в 
родното му графство Съфолк, 
първоначално с намерението 
на него да се представя нова му-
зика. Фестивалът му впослед-
ствие се утвърждава като едно от 
най-големите летни събития във 
Великобритания. Единбургският 
фестивал също е резултат на кон-

различни етапи на професионал-
ното музикално творчество. Кни-
гата е ценен документ за социо-
културните промени в страната и 
във Варна съответно. В този сми-
съл вярна е метафората на Мил-
ко Димитров, че „Варненско лято” 
не е клонка на културата, а клонка 
на живота. И появяването на вто-
рото издание на книгата за 90-го-
дишнината на фестивала е много 
навременно, защото отбелязва 
реален биологически предел на 
жива и адаптивна „зрелищна” (по 
Бахтин) форма.

Всъщност фестивалната иден-
тичност на „Варненско лято” е 
провокирана от търсенето на на-
ционална такава от представи-
телите на българския екзистен-
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– са разгърнати модулите „Между-
народна лятна академия” и „Му-
зикална лаборатория” в рамки-
те на „Варненско лято”: първият 
реализира времевите дистанции 
– връзката между поколенията, 
предаването и осъвременява-
нето на знанията; вторият прео-
долява пространствените разли-
чия, синхронизира в определена 
степен паралелните процеси на 

текст – на следвоенната ситуация. 
Градът не е бил засегнат от вой-
ната, за разлика от други фести-
вални центрове като Залцбург и 
Мюнхен. От 1947 с първото си из-
дание той поема посока, обратна 
на следвоенната култура и към 
„високо” изкуство.

Като форми на „дистанция” във 
фестивалната практика – на дис-
танция във време и пространство 



 37

В камерния дует Веселин Ста-
нев – Екатерина Фролова Станев 
определено е с по-ярка индиви-
дуалност и артистизъм, с изящна 
изразност, безупречен пианизъм, 
свидетелство за които са актив-
ната му международна концер-
тна кариера. За Веско Стамболов 
това е четвъртото представяне на 
„Варненско лято” от 2003 насам 
след рецитал с българска музика, 
като солист на Радиосимфонич-
ния оркестър и Емил Табаков и в 
камерен концерт с Цветана Бан-

глобализирането и диаспората. 
„Музикална лаборатория” пред-
ставя българската музикална ди-
аспора в чужбина, в голямата си 
част съставена от варненци. Този 
модул е с исторически корени в 
посттоталитарното време, в осво-
бодените възможности за търсе-
не на професионална реализация 
чрез емиграция. Реализацията 
на включените в програмата из-
пълнители е различна, както и 
отговорността на конкретното им 
представяне.
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ване цигуларка, с претенцията за 
автентичност на бароковата звуч-
ност, с честно според капацитета 
изпълнение.

Модулът „Музикална лаборато-
рия” е важен за „Варненско лято” 
и с практиката си на първи изпъл-
нения на нови български и чужди 
опуси: още се помнят от минало-
то двете творби на Николà Бакри, 
„Съновидение” на Красимир Тас-
ков, „Шепот насаме” на Георги 
Арнаудов, „Лондонски песни” на 
Мартин Георгиев, Три пиеси за 
четири пиана и струнен оркестър 
на Кирил Ламбов и много други. 

даловска. Интерпретирането на 
Баховата музика с прочита на сим-
воликата, тоналната семантиката, 
структурата и фактурата е сериоз-
но направление в съвременното 
изпълнителство. В. Стамболов 
продължава традициите на бахо-
вите интерпретатори от минало-
то – свири изчистено от излишъ-
ци, без претенциозност и фалш, 
с особено внимание към нотния 
подтекст. На Баховата музика и 
отраженията на времето беше 
посветен и рециталът на преби-
ваващата в Швейцария Пламена 
Никитасова – приятна като излъч-

Photos by Rosen Donev
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дишнина на М. Коларов, той даде 
и ключ към самата пиеса, цити-
райки Иво Андрич: „Човек, оста-
рявайки, все по-често се връща 
към детството си с надеждата, че 
всичко ще започне отначало […] 
По-важното е, че човек без телес-
коп може да види звездите благо-
дарение на изкуството […] Вълну-
ва ме душевността на българина, 
вълнува ме еманацията на тази 
душевност.” Като диригент и ком-
позитор М. Коларов има запазено 
място за участие във фестивала. 
Той е негова брънка, която крепи 
връзката с първооснователите на 
Варненските музикални търже-
ства чрез творческата им посвете-
ност, професионално музикално 
радетелство, чрез будителската 
роля и в постоянно усилие за раз-
граничаване на „високото” от по-
шлото.  Първоначално заявената 
идентичност на „празненствата” 
да представя и подкрепя българ-
ското професионално изкуство 
и да конструира национално об-
ществено пространство устоява 
през десетилетията като кауза на 
фестивала..

Тази година към тях се добавя и 
българска премиера на Концерт 
за цигулка, синтезатор и струнен 
оркестър № 2 „Американските се-
зони” на Филип Глас в изпълнение 
на Димитър Буров, Яна Бурова и 
Фестивален камерен оркестър с 
диригент Пламен Джуров.

Като равносметка, интелектуал-
на антология, пътуване във вре-
мето звучеше най-новата компо-
зиция „Парафраза-концертанте” 
за пиано и оркестър на Милко 
Коларов, чиято световна премие-
ра се състоя в рамките на фести-
вала. Тя беше изключително въз-
действаща пиеса, съчетаваща във 
фокус интимност, меланхолия, 
повествование, спомени; пер-
фектна като време на протичане, 
като естетика, звук, като симбио-
за на стилове, техники, контрасти. 
„Хармонично” и без шаблонност 
преминаваха моменти на тонал-
но, атонално, алеаторно писмо, 
доказвайки оригиналното опре-
деление на Жоливе за „свободна-
та „тонална” композиция като ли-
шена от всякаква рутина”, което 
М. Коларов понякога цитира. Му-
зиката „изтече” като абсолютно 
откровение, отдалечено от въз-
растта и потребността от притвор-
ство: „ В една сълза има много по-
вече истина” – основателно смята 
композиторът. След концерта, 
отбелязващ поредната кръгла го-
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