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с думите: „Надявам се, че оркес-
трантите от „Комише опер“ ще го 
изсвирят прилично, още повече, 
че това не е фестивална халту-
ра“ (Sammlung Valentin Silvestrov: 
Korrespondenz).

Мнението на Шнитке не е без-
почвено. Повечето фестивали 
легитимират практиката на ва-
канционно-фестивалното музи-
циране, на сборните състави и 
популярно-репертоарни опуси, 
а за фестивалите в Източна Ев-
ропа отпреди 30 и повече годи-
ни към тази практика може да 
се добави и съпротивата спрямо 
новата музика в полза на идеите 
за масовост, достъпност, попу-
лярност, стимулиране на худо-
жествената самодейност и поли-
тическите жанрове.

Музикалният фестивал в Лю-
церн съществува в задочна дис-
кусия с мнението за фестивалната 
халтура на Шнитке. Разпрострян 
целогодишно на различни сце-

ВЕЛИКДЕНСКОТО ИЗДАНИЕ НА 
МУЗИКАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ В 
ЛЮЦЕРН 2017
Милена Божикова

МУЗИКА ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТФЕСТИВАЛИ

В Архива за музика на XX и XXI 
век на Фондация „Паул Захер“ 
в Базел – който е уникално мяс-
то за изследователи, – една от 
сбирките съдържа писма на Алф-
ред Шнитке. В свое писмо от 27 
февруари 1968 г. до Валентин 
Силвестров Шнитке изразява 
ироничното си отношение към 
фестивалните практики. Той уго-
варя Силвестров да предостави 
своето Трио за пиано, тромпет 
и челеста за изпълнение в [Из-
точна] Германия, уверявайки го 
в качеството на изпълнението 
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означава, че музиката трябва да 
замълчи по време на тези 40 дни 
на Великия пост и със сигурност 
не и в Люцерн. Нашият Великден-
ски фестивал през 2017 намира 
начин да се ангажира с духовно 
съзерцание чрез многобройните 
концерти в Придворната църк-
ва „Свети Леодегар“ (Hofkirche), 
Францисканската църква 
(Franziskanerkirche) и Църквата на 
йезуитите (Jesuitenkirche) и разби-
ра се, в Концертната KKL. Естест-
вено, за Великден в програмата е 
включен Йоханес пасион на Бах в 
изпълнение на Томас Хенгелброк 
и хора и ансамбъла „Балтазар 
Нойман“.

ни, той се идентифицира с ня-
колко основни задачи, мощно 
стимулиращи творческите идеи: 
селекция на най-висок профе-
сионализъм; даване на шанс за 
изява на нови артисти; майстор-
ски класове по композиция и 
дирижиране; активното и целе-
насочено представяне на нова 
музика; тематични дискусии с 
подбрани участници.

За тазгодишното Великденско 
издание (1–9 април 2017) изпълни-
телният и художествен директор 
на фестивала Михаел Хефлигер 
мотивира съдържанието на про-
грамата: „Периодът до Великден 
е време на мълчание. Но това не 
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Юлия Лежнева, която ще изпъл-
ни Порпора, Хендел и Вивалди.

Теодор Курентзис, който гран-
диозно дебютира на фестивала 
през 2015, се завръща със своя 
ансамбъл musicAeterna за два 
концерта със статута на гост-ар-
тист. Той ще съчетае „Стабат ма-
тер“ на Перголези със „Седемте 
последни думи на нашия Спаси-
тел на кръста“ от Хайдн и също 
така ще покаже експлозивно ре-
волюционната сила на класиче-
ските майстори Моцарт и Бето-
вен. Марис Янсонс и оркестърът 
на Баварското радио са редовни 
гости на Великденския фестивал 
от 2004 насам и са планирали 
блестящ финал с две програми, 

Requiem-Strophen на Волфганг 
Рим е съвсем нова творба сакрал-
на музика, докато Вечернята на 
Дева Мария на Монтеверди, коя-
то ще се постави на сцена, зву-
чи тази година, отбелязвайки 
450-годишнината от рождението 
на композитора. Ние честваме 
също така родения преди 600 го-
дини швейцарски „покровител“ 
Никлаус фон Флюе, познат още 
като „Брат Клаус“, с компози-
раната за него от Артур Онегер 
драматична легенда. Мотети на 
Бах, Месиан и Пуленк ще вдъхно-
вят потапянето в медитация, а 
вокален връх със сигурност ще 
бъде откриването на фестивала 
с феноменалното руско сопрано 
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ската консерватория с пиано и 
пеене, в Пезаро и Кардиф, спе-
циализира в редица майсторски 
класове. Пее на сцените в цяла 
Европа – от Роял Албърт хол и 
зала „Барбикан“ в Лондон, през 
големите сцени в Париж – залите 
„Прейел“ и „Гаво“, театър „Шет-
ле“, Кралската опера във Версай, 
през Концертгебау – Амстердам, 
Берлинския Концертхаус, през 
виенските сцени, Залцбург, към 
Линкълн център в Ню Йорк или 
Болшой зал в Москва, залите на 
Санктпетербургската филхармо-
ния и още внушителен брой кон-
цертни подиуми. От 2011 тя има 
статут на „изключителен артист“ 
на звукозаписната фирма Decca.

С два концерта в програмата 
присъства Теодор Курентзис (5, 
7 април). Той дебютира на Ве-
ликденския фестивал през 2015 
със същия оркестър, съставен от 
руски изпълнители, и с програма 
от Рамо, нашумяла преди това в 
Русия. А на тазгодишния фести-
вал в Люцерн той е вече „госту-
ващ артист“. Курентзис от края 
на 90-те е активен в музикалните 
си изяви в Русия, подплатени по-
добаващо с множество интервю-
та и медийна реклама. Първите 
ми впечатления на живо от него 
не бяха в Русия, а именно през 
2017 в Люцерн със „Седемте по-
следни думи на Христос“ на Хай-

една съвременна и една от мо-
дерност и класика.

Разнообразието е ключът към 
нашата програма“.

Сред новите лица на Великден-
ския фестивал е Юлия Лежнева, 
на която е даден шанс да участва 
в откриването на фестивала в съ-
провод на Московския ансамбъл 
La Voce Strumentale, дирижиран 
от Дмитрий Синковски. Впечат-
ленията ми за нея, макар и не от 
този концерт, са за изпълнител 
с ярки вокални качества и инте-
лект. Технична, брилянтна, ин-
тонационно прецизна, с глас, съ-
държащ и специфична мекота, и 
звънтяща отчетливост – Лежне-
ва е вече звезда на западните 
сцени. Едва 27–28-годишна, тя 
напомня за Кири Те Канава през 
80-те години и Чечилия Бартоли 
от 90-те, които тогава често парт-
нираха с Дьорд Шолти; сравня-
ват я с Ирмгард Зефрид от 50-те. 
„Това сопрано трябва да се чуе 
– се твърди в анотацията на про-
грамата. – Тя може да води без-
крайно дълги мелодични линии 
без напрежение, с удивителна 
вокална акробатика, с интели-
гентен начин на изразяване“. 
Лежнева преди всичко, разбира 
се, има много сериозна профе-
сионална основа и натрупана 
разнообразна практика – учи в 
Музикално училище и Москов-
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възпроизведе атмосферата на 
първото изпълнение в енорий-
ската църква. Хайдн създава за-
бележителна по идеята си „му-
зика на състоянието“ като цикъл 
от седем сонати с интродукция и 
епилог, които само с оркестро-
ви средства трябва да внушат 
съпреживяване на Христовата 
смърт. Подтекст в Първата со-
ната са думите от Евангелието 
от Лука [23:33-34] „Отче, прос-
ти им, защото те не знаят какво 
вършат“], продължава с диалог 
с разбойниците на кръста [Лука 
23:39-43, Втора соната], със сти-
ховете от Йоан [19:25-27, Трета 
соната]; като последната Шес-
та соната е по думите на Исус 

дн и „Стабат Матер“ на Перголе-
зи. Прозвучала точно седмица 
преди Разпети петък, за който 
ден е написана по поръчка, вер-
сията на Хайдн от 1787 е практи-
чески пасион за оркестър. Девет 
години по-късно композиторът 
я преработва в Оратория за со-
листи, хор и оркестър. Идеята на 
музиката, според биографите на 
Хайдн, е да съпроводи скръбно-
то настроение и молитвено със-
тояние на свещеника на Разпети 
петък, да остави словото извън 
музиката, като не включва текст, 
и да остави думите на разпнатия 
Спасител да „говорят“ в душите 
на вярващите. Тук Курентзис се 
опита да бъде автентичен, като 
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Русия: в Перм (където Курентзис 
дирижира), намиращ се на пове-
че от 1000 км североизточно от 
Москва, „в това отдалечено място 
музикалната революция е настъ-
пила“ – се твърди в програмата. 
Но се знае, че професионалното 
образование в Русия от детската 
до висшата школа е изключител-
но високо поставено, затова ни-
вото на руските провинциални 
оркестри е достатъчно качестве-
но за млад диригент след 90-те 
като Курентзис. Той печели с ак-
тивност по отношение на репер-
тоар, изяви, залага на името и 
класата на Санктпетербургската 
консерватория и обучението си 
там при Иля Мусин; залага още 
на традициите на руското изпъл-
нителство, изграждайки репер-
тоар като диригент именно на 
руски състави.

„Свърши се“. Епилогът е с под-
текст „Отче, в твоите ръце пре-
давам духа си“ [Лука 23:46] и по 
последвалите събития: разди-
рането на храмовата завеса, зе-
метресението, признанието, че 
този е Божият син (според Еван-
гелието от Матей). За постигане 
на съдържанието диригентът 
заложи преди всичко на външ-
ни атрибути – пълно затъмне-
ние в залата, оскъдна светлина 
на сцената, запалени свещи по 
подиума, сценично облекло на 
оркестрантите, наподобяващо 
монашеското, твърде тиха дина-
мика и пр. Но както тук, така и в 
„Стабат матер“ на Перголези, със 
солистки сопранът Нуриа Риал 
и мецосопранът Паула Мъри, 
пречките за автентичност бяха 
повече – кратка музикална фра-
зеология, липсата на форма-кон-
тиниум и овладян звуков процес, 
излишна жестикулация, липсата 
на концентрация и вътрешно 
убеждение, излишна театрал-
ност и претенциозност.

В присъствието на Курентзис 
виждам жеста на фестивала в 
Люцерн да дава шанс: и за из-
пълнителите, и за публиката. В 
анотацията към концертите, ди-
рижирани от него, може да се 
внесе важно уточнение по иден-
тифицирането на географски и 
музикален провинциализъм в 
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Рачо Стоянов, поставена от Ни-
колай Масалитинов и показана 
за първи път на 10 септември 
1927 г.

Премиерата на „Майстори“ в 
Народния театър днес е натова-
рена със символно значение и 
по още една причина. Всъщност 
тя е първото заглавие, програ-
мирано в афиша на театъра от 
новия му директор Мариус Дон-
кин, който зае този пост (след 
дълга управленска криза в на-
ционалната институция) от на-
чалото на настоящия театра-
лен сезон. В свои изказвания и 
интервюта той вече представи 
идеите си за управление, в кои-
то един от основните приори-
тети е българската драматургия 
– както съвременните прочити 
на пиеси от драматургичната ни 
класика, така и представянето 
на нови текстове. Видян от тази 
гледна точка, изборът на „Май-
стори“ безспорно е знаков жест, 
пораждащ много очаквания.

Освен с избора на подобно 
емблематично за Народния те-

Първата премиера на Народ-
ния театър за 2017 г. е „Майсто-
ри“ на Рачо Стоянов в режисьор-
ския прочит на Петринел Гочев, 
която се състоя в Камерната зала 
на 28 януари. След като в нача-
лото на годината националната 
трупа отбеляза 110-годишнина-
та от откриването на сградата 
на театъра (3.01.1907), сега тя с 
новия си спектакъл припомня 
още един емблематичен юби-
лей – 90-годишнината от поява-
та на нейната сцена на първата 
„майсторски“[i] написана бъл-
гарска пиеса, поставила начало-
то на „истинската национална 
драма“[ii], както възторжено пи-
шат рецензентите тогава. Това е 
именно пиесата „Майстори“ на 

ТЕАТЪРГОДИШНИНИ

„МАЙСТОРИ“ НА РАЧО СТОЯНОВ 
ОТНОВО В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР
Камелия Николова
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като „Майстори“ на режисьор ху-
дожник с подчертано предпочи-
тание към визуалния изказ, при 
това сам започнал като дърво-
резбар, безспорно е находчиво 
и интригуващо.

Когато влизат в Камерната 
зала, зрителите виждат подиума 
в центъра ѝ, превърнат в особе-
но затворено пространство. Той 
е ограден с нещо като виеща се 
в идеален кръг около него дълга 
дървена пейка или тезгях, пре-
късната на две места от стъл-
бите към двата входа на залата 
и с още един отвор към дъно-
то на сцената. Това затворено 
пространство е домът на май-
стор Найден (Иван Юруков), или 

атър (и въобще за българския 
театър) класическо заглавие, 
очакванията към новата пре-
миера се увеличават и от пока-
ната към режисьора Петринел 
Гочев, който да го постави. През 
последните години той ярко, 
макар и неравно, демонстрира 
своя изобретателен, силно ви-
зуален и пластичен театър със 
спектаклите си „Ромео и Жули-
ета“ и „Смъртта на Жана д’Арк“ 
в Габровския театър и „Сватба-
та на дребния буржоа“ в Театър 
„София“. Решението на новия 
директор на Народния театър да 
повери сценичната реализация 
на пиеса със сложна метафо-
рична и стилизирана образност 

Гергана Змийчарова (Милкана) и Иван Юруков (Найден) в сцена от спектакъла
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на Найден и градчето водят два 
заплашителни черни тунела (не-
осветените по време на пред-
ставлението стълби към двата 
изхода на залата), от които на-
хлува съперникът на Найден в 
майсторството и любовта Живко 
и всичко, свързано с него.

Най-кратко майсторската пи-
еса на Рачо Стоянов може да 
бъде определена като драма 
на човешкото себеосъществя-
ване[iii]. Изследвайки вечните 
въпроси на съществуването: 
драматизма на отношението 
личност – общество и на про-
тиворечието между необходи-
мостта от приемственост и коп-
нежа за обновление, авторът, 
чрез смесването в текста си на 
класически, романтически и мо-
дерни драматургични страте-
гии, успява да разгледа въобще 
проблема за естествения стре-
меж на човека да се себеосъ-
ществи, да реализира себе си и 
да задържи постигнатото, кой-
то стремеж обаче е поставен на 
изпитание от изначалното раз-
двоение на човешката личност 
между утвърденото и новото, 
между приемствеността и бунта, 
между сигурността и свободата, 
между субективните копнежи и 
общностните консенсуси. Тази 
сложна драма на себеосъщест-
вяването пряко се разразява 

по-точно – стая в дома му, в коя-
то той, докато публиката заема 
местата си, нахвърля скици за 
проектите си като дърворезбар, 
а около него работят със сека-
чи и длета върху виещия се тез-
гях чираците му. Зад така ясно 
очертаната и плътно защитена 
лична (вътрешна) територия, 
директно срещу амфитеатрал-
но разположените зрители е из-
правено голямо дървено скеле, 
маркиращо едновременно „ста-
ята на еснафа при черквата“ и 
новостроящата се къща, в която 
по-късно ще се състои състеза-
нието между Найден и Живко, 
или това е пространството на 
обществото, в което живее Най-
ден, пространството на малкия 
„резбарски градец“. То е външ-
но за него и неговия дом/свят, 
но едновременно с това е позна-
то и близко. Двете пространства 
– на дома на Найден и на град-
чето, са изработени от еднакъв 
материал (светло необработено 
дърво), те са непрекъснато и ед-
накво осветени, границата меж-
ду тях персонажите преминават 
постоянно и естествено. Това е 
светът на Найден. Той обаче е 
заобиколен от по-големия вън-
шен свят на далечното и непо-
знатото. Този свят тъне в мрак 
(затъмнената зрителна зала), от 
него към ясния и осветен живот 
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тически композиции. Яркият и 
заразителен театър на образите 
на Петринел Гочев и сега обаче 
демонстрира както своите сил-
ни, така и своите слаби страни. 
Простото и едновременно удар-
но обобщаващо значенията на 
пиесата решение на сценич-
ното пространство, създадено 
от него, и много интересната 
и изобретателна сценографка 
Юлиана Войкова-Найман (с коя-
то вече се утвърдиха като до-
бър творчески тандем) е една 
от безспорните силни прояви 
на този театър и от категорич-
ните постижения в спектакъла. 
Дълго остават в съзнанието на 
зрителя и прекрасните експре-
сивни образи картини на летя-
щата Милкана (Гергана Змийча-
рова) над скиците (вдъхновени 
от нея) за бъдещи произведе-
ния на Найден, на прегръдката 
на Найден на любимата му (ко-
гато, завладян от ревността си, 
е на път да загуби състезание-
то за резбарско майсторство с 
Живко), с която едновременно я 
милва и закриля, и наранява и 
убива, и която оригинално пре-
праща към известния плакат на 
Оскар Кокошка към пиесата му 
„Убиецът, надежда на жените“. 
Това изброяване може да про-
дължи още дълго. Не по-малко 
обаче са и неуспешните проя-

в любовния триъгълник Най-
ден-Милкана-Живко.

Взети заедно като архетипни 
фигури на двата основни вида 
индивидуално поведение спря-
мо общността и утвърденото, 
Найден (стремящ се да осъщест-
ви себе си чрез вписване в тях) и 
Живко (търсещ себереализация 
чрез бунта и отхвърлянето им) 
очертават образа на изначал-
но раздвоеното човешко съще-
ство. Видяна през същия фокус, 
Милкана е главният персонаж 
в пиесата, доколкото именно тя 
представя цялостния човек, из-
правен в ситуацията на избор 
между двете начала в себе си и 
двете житейски позиции.

Петринел Гочев се иденти-
фицира с този основен екзис-
тенциален прочит на „Майсто-
ри“. Както обикновено в своите 
спектакли, така и тук той търси 
да улови преди всичко движе-
щите вътрешни енергии и на-
прежения както на текста като 
цяло, така и на отделните му 
елементи – диалози, ситуации, 
личностни взаимоотношения, 
език, авторови ремарки. Вед-
нъж достигнал до тези скри-
ти енергии и напрежения, той 
със страст и разточителство се 
втурва да ги разкрие на сцена-
та чрез оригинални и въздейст-
ващи визуални образи и плас-



 15

но крайния и раним бунтар и са-
мотник, който явно се стреми да 
постигне.

В заключение: с премиерата 
на „Майстори“ Народният теа-
тър започна 2017 година с мно-
го точен репертоарен избор, 
способен да активира и да от-
крои както най-добрите, така и 
проблемните му страни. А това 
е смела, важна и обнадеждава-
ща крачка.

Пълния текст можете да про-
четете в Литературен вестник, 
бр. 4, 1–7.02.2017, с. 8

[i] Минев, М. Народен театър. 
„Майстори“. – Хиперион, VІ, 
1927, кн. 7, с. 307.

[ii] Радославов, Ив. „Майсто-
ри“. – Хиперион, VІ, 1927, кн. 8, 
с. 366.

[iii] Виж по-подробно: Николо-
ва, К. „Майстори“, или драмата 
на себеосъществяването. – В: 
Камелия Николова (с колектив). 
Българското драматургично 
наследство: нови прочити. С., 
2006, 77–94.

ви на споменатата режисьорска 
стратегия. Те са преди всичко в 
недостатъчно ясното ѝ провеж-
дане в работата с актьорите при 
изговарянето на текста, при из-
граждането на цялостната им 
интонационна и жестова парти-
тура, където оригиналните рит-
мични, пластични и визуални 
решения се редуват със случай-
ни и тривиални.

В изпълнението на актьори-
те споменатите силни и слаби 
страни на режисьорската стра-
тегия намират различна проя-
ва. Най-категоричен и детайл-
но проследяващ движението на 
образа си както като пластиче-
ско-визуално, така и като енер-
гетично и словесно присъст-
вие е Иван Юруков в ролята на 
Найден. Гергана Змийчарова 
като Милкана е изключително 
впечатляваща в експресивно-
то си пластическо изпълнение, 
но остава доста неравна в пос-
тигането на ритмическата из-
разителност на словото. Може 
би най-големи трудности както 
за актьора, така и за създате-
лите на спектакъла е предиз-
викал образът на Живко. Зафир 
Раджаб играе твърде на едро, 
с преекспонирани и често не-
точни жестове и интонации и в 
крайна сметка не успява да оч-
ертае фигурата на едновремен-
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Но Акс определено не е само от-
личен изпълнител на Ми-бемол 
мажорния концерт на Моцарт (К 
482). Той отиде отвъд звучащото 
в невероятни дълбини, обърна 
слушателя към самия него, към 
Моцартовата „скрита прекреа-
тивна сила, която влияе на поко-

ЛИЧНОСТИ В МУЗИКАТА 
РИМ/ ЯНСОНС/ АКС/ ХАЙТИНК
Милена Божикова

МУЗИКА ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТФЕСТИВАЛИ

Кулминацията на Великден-
ския фестивал в Люцерн настъ-
пи в последните му дни (8–9 
април 2017) в програмите на 
Симфоничния оркестър на Ба-
варското радио под диригент-
ството на Марис Янсонс – с ком-
позициите на Волфганг Рим, в 
завладяващото изпълнение на 
Емануел Акс и в майсторския 
клас по дирижиране на Бернард 
Хайтинк.

Емануел Акс на сцената е 
пълно отрицание на външна-
та показност и ексцентричност. 
Слушала съм записите му с Йо-
Йо-Ма и Айзък Стърн, които по-
знавам и от концертния подиум. 
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пише първия си поздравите-
лен адрес – Gruss-Moment, кой-
то почти веднага е представен 
на фестивала в Люцерн. Някол-
ко месеца по-късно смъртта на 
Булез става повод Рим да на-
пише Gruss-Moment 2 „В памет 
на Пиер Булез“ – пиеса с необи-
чайно оркестровото решение, 
с водеща роля на духовите и 
ударните инструменти, към кои-
то струнните се присъединяват 
едва интермедийно.

Втората творба – Requiem-
Strophen за солисти, смесен хор 
и оркестър – се осъществи като 
швейцарска премиера след пър-
вото изпълнение в Мюнхен (30, 
31 март). Сакралната музика е 

ленията, без да има опасност да 
бъде изчерпана“, ползвайки ду-
мите на Гьоте от „Разговорите“ 
му с Екерман. Той е невероятен 
музикант, концентриран, интро-
вертен, чувствителен, лишен от 
суета и артистичен популизъм.

Двете пиеси на Волфганг Рим, 
завършени през 2016 и с пре-
миери през тази година, са ме-
мориални по същество. Първа-
та пиеса на Рим в този концерт 
Gruss-Moment 2, написана по 
поръчка на Саймън Ратъл, из-
пълнена за първи път през 
февруари 2017 от Берлинската 
филхармония, се появява не-
предвидено. През 2015 за 90-ия 
рожден ден на Пиер Булез Рим 
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ем Et Lux (2016). Последния ком-
позиторът определя като „рек-
вием, но не посветен на някого 
реквием“: „Представете си, че 
сте в състояние на анамнеза или 
на анализ – обяснява в интервю 
Рим. – Става дума за много стар 
процес. Има също и биографич-
на конотация. Като млад чес-
то пеех в хорове и практикувах 
класико-романтичен реперто-
ар, т.е. реквиемите на Моцарт, 
Берлиоз, Верди, Брамс, също 
и на мотети по реквиемни тек-
стове. Оттогава аз винаги имам 
спомен за текстовете, думите, 
фразите, независимо от Рекви-
ема. „Разводняването на звука“, 
дискурсът на думите, мелосът 
на вокалната и инструментал-
ната артикулация са в центъ-
ра на композиционната рабо-
та. Текстовете са извикани, те 
са спомени. Това е типичен за 
мен процес по време на рабо-
тата – често да си спомням ори-
гиналните текстове, макар и не-
винаги. Написан е за ансамбъл 
„Хилиард“ и „Ардити“ квартет. 
За изпълнението няма нужда от 
професионалисти, а от певци, 
които пеят естествено. И както 
ние всички знаем, простотата е 
винаги много трудна в пеенето“.

Композиторът не тълкува 
Реквиема само като Missa de 
profundis; жанрът отдавна се 

специфична форма на осмисля-
не при Рим. И Реквием-Строфи 
следва други подобни опуси на 
композитора: Mein Tod. Requiem 
in memoriam Jane S. (1989), 
Memoria. 3 Requiem-Bruchstücke 
за момчешки глас, алт, хор и ор-
кестър (2004), Reminiszenz (2016), 
Missa brevis (2017), De Profundis 
(2015), инструменталния рекви-
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части от каноничния реквиемен 
текст и библейските стихове 
[Исая 40:6-7 и 129 (130) псалм]. 
Това постоянно пресичане на 
двете координати се съпро-
вожда от смяната на текста (ла-
тински и немски) и на смисъла 
му – докато смъртта е в центъ-
ра на поетичните текстове, Бог 
и вечността – като контраст на 
тленността, са в библейските 
стихове. В съответствие с тях е 
осъществено вокалното и ор-
кестрово участие – хорът е но-
сител на молитвените евокации 
(акапелни или съпроводени с 
подбрани инструменти), соли-

е разширил отвъд църковната 
му функция. Авторът призна-
ва, че го тълкува в смисъла на 
Брамсовия Немски реквием, в 
духа и на реквиемите на Верди 
и Форе – „като утеха за живите 
или проекция на изображения-
та на смъртта“. Впечатлението 
от музиката е за напрекъснато 
кръстосване на две координа-
ти: на житейския драматизъм 
като хоризонтална координата 
чрез стиховете на Райнер Ма-
рия Рилке, Йоханес Бобровски, 
Микеланджело и Ханс Зал, и на 
мисълта за Бога като вертикал-
на координата чрез основните 
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(„Аз си тръгвам бавно от света, 
в място отвъд всички разстоя-
ния“) и каноничните текстове 
от Lacrimosa („Пълен със сълзи 
е тоз ден“), Libera me („Избави 
ме, Господи, от вечната смърт“), 
Agnus Dei („Агнец Божи, приел 
върху себе си греховете на све-
та“). Остава впечатлението, че 
този опус на Рим е своеобразна 
изповед – поетичните текстове 
на автори от различни епохи 
олицетворяват човека с него-
вия страх и болка; а канонич-
ните и библейските текстове са 
признание, молитва, смирение 
и упование. В първата и трета-
та част общо трикратно се вну-

стите – на текстовете на Рилке 
и Бобровски, баритонът – на со-
нетите на Микеланджело.

Кръстосване на координати-
те може да се съзре и в броя на 
разделите и разпределението 
им – четири части без названия, 
съдържащи 14 (3+4+4+3) раз-
дела, от които вътрешните са 
очевидно симетрични по раз-
личен начин, крайните съдър-
жат резюмиращите послания. 
В началото са стихове от Исая 
40:6-7 – „Всяка твар е трева, и 
всичката ѝ слава като полски 
цвят“. В последната част и епи-
лога са стиховете от „Смъртта“ 
на Бобровски, „Строфи“ на Зал 
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изрази това, което го вълну-
ва, без да може точно да дефи-
нира защо именно. Както при 
предходните си опуси, така и 
тук той твърди, че музикалният 
му език не е сложен, но „в оче-
видната простота всъщност е 
трудността“, а хоровата фактура 
е съобразена и с непрофесиона-
листи: „Аз пиша за обикновени-
те хора“.

Темите за Бога и смъртта през 
Библията, през поетическата и 
богословска литература са ва-
жни за Рим, въпреки че той като 
автор е винаги отстранен.

Един от диригентите с множе-
ство почетни отличия и конкур-
сни награди, двукратен носител 
на „Грами“ и пет пъти на „Гра-
мофон“ – 88-годишният Бернард 
Хайтинк за седми път води ди-
ригентския майсторски клас в 
програмата на Великденския 
фестивал в Люцерн. Активни-
те участници преминаха през 
четири основни стилови при-
мера: „Пражка“ симфония на 
Моцарт, Втора симфония на Бе-
товен, „Рейнска“ симфония на 
Шуман и „Морето“ на Дебюси. 
Хайтинк преподава така, както и 
дирижира – с необходимия кон-
трол над жеста, ясно артикули-
рано, без излишни движения, 
едновременно строго ритмич-
но и експресивно протичащо. 

шава текстът “Der Tod” на Рилке 
от „Книга на образите“, в който 
отново водещи са контрастите 
– живот/смърт, щастие/страда-
ние, явност/укритост. Размиш-
ленията върху смъртта, конкрет-
но при Рилке, Мартин Хайдегер 
разбира като търсене на Бога, а 
търсенето означава признава-
не на неговото съществуване и 
неговата непостижимост.

Всевластна е смъртта.
Стои на стража тя
и в щастливия ни час.
В мига на висш живот тя 

страда в нас,
очаква ни и ни жадува –
и плаче в нас.
А “Der Tod” на Бобровски, чи-

ято поетична муза интерпрети-
ра именно темите за смъртта, 
вината, войната, присъства в 
крайните части на Реквиема. 
Втората част концентрира пате-
тиката с текста на сонетите и на 
129 псалм (1. „От дълбините ви-
кам, Господи“ 2. „Господи, пос-
лушай гласа ми“).

Музиката на Рим в рамките на 
композиционната му техника е 
забележително поетична и ли-
рична, с изящна оркестрация, 
деликатна и богата фактура, с 
очевидна символика и реторич-
на знаковост. Авторът мотивира 
избора на текстове с интуитив-
ния си подход и опитите си да 
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товните или швейцарските пре-
миери на творбите на гост-ком-
позитора Мишел ван дер Аа, 
на Хелена Винкелман, Хайнц 
Холигер, Лиза Щрайх, Фридрих 
Церха, Джон Лутер Адамс, Лука 
Франческони, Матю Кенар и др., 
както и световната премиера на 
транскрипцията за струнни и 
текст на „По обрасла пътека“ [Po 
zarostlém chodníčku] на Леош 
Яначек и швейцарската преми-
ера на Погребална песен оп. 5 
на Игор Стравински.

Разнообразието действител-
но е ключът към концепцията 
на Музикалния фестивал в Лю-
церн. Това е фестивал без пред-
разсъдъци, широко отворен за 
идеи, фестивал на шансовете, 
на новите творчески решения, 
на съдържателното музициране 
и далновидния мениджмънт.

Основните жалони, на които 
Хайтинк обръщаше внимание, 
бяха текстовите съответствия 
с партитурата; коригираше из-
лишните напрежения в изпъл-
нението, акцентираше на рав-
номерния музикален поток, 
дихание и фразиране; напомня-
ше да се съобразяват динамич-
ните характеристики със стила 
и композитора, като например 
разграничаването на крайните 
динамики при Бетовен – фор-
те-фортисимо или пиано-пиани-
симо; диференцираше степени-
те на различие в динамиката и 
акцентираше на контрастите на 
точните им места. Постигане-
то на простота, разбираемост и 
точност се оказаха най-важните 
моменти за него.

Двата последни дни на Ве-
ликденския фестивал в услови-
ята на около деветдесет и пет 
процентния капацитет на посе-
щаемост на концертите му са 
изключителен културен еталон 
за публиката. Те няма как да не 
променят мисленето и светогле-
да на слушателите, ако послед-
ните имат сетива за това. Ве-
ликденският фестивал е силно 
начало на Музикалния фестивал 
в Люцерн, който само след три 
месеца продължава с нова елит-
на серия творби и изпълнители. 
Очакват се европейските, све-
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ръцете ми. Предизвикателствата 
по пътя? Това не е тема за едно 
малко интервю…

Достатъчно е да проследим 
само няколко часа програмата 
Mezzo например, за да си дадем 
сметка, че предизвикателствата 
към тези, които са призвани да 
съхранят музикалното изкуство 
за следващите поколения, стават 
все повече.

От стотина години насам даже 
пианото като музикален инстру-
мент се превърна в средство за 
всякакви експерименти. Рядко се 
ползва по предназначение. В дъ-
ното на проблема седи перверз-
ната идея, че всичко в изкуството 
трябва да се променя непрекъс-
нато и на всяка цена… защото 
иначе щяло да умре. Тази глупост 
събра твърде много фенове, апо-
логети и даже мъченици. Толко-
ва много, че понятието „предиз-
викателство“ изобщо не може да 
обхване проблема в неговата ця-
лост.

От древността сме наследили 

Интервю с известния бъл-
гарски пианист, композитор 
и преподавател проф. Йов-
чо Крушев по повод неговата 
60-годишнина

Проф. Крушев, Вие иматe 
дългогодишен опит като кон-
цертиращ пианист и препо-
давател в България и по све-
та. Пътувате много. Кои са 
предизвикателствата, които 
срещнахте по пътя?

Годините се изнизаха неус-
етно. Вече говорите за дългого-
дишен опит и не без известно 
основание. Имам зад себе си над 
2000 концерта. Понякога се ужа-
сявам, като си помисля, че всич-
ко това е минало през главата и 

ЗА ИЗКУСТВОТО НА ПИАНИЗМА – 
ЕДНА АКТУАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА
Полина Антонова

МУЗИКАГОДИШНИНИ
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Всъщност това важи за всички 
области на човешкото битие. 
Въпросът е принципен. Нашите 
предци ни съветват ДА РАСТЕМ, 
а не просто да се променяме. 
Има разлика. Старите римляни 
са познавали добре света, честна 
дума.

Каква е основата, фундамен-
тът, върху който се изгражда 
професионалният пианист? 

На първо място е добрият вкус! 
Великият и благороден Хай-
дн е казал: „Кълна се в Бога, че 
най-добрият композитор на на-
шето време е г-н Волфганг Ама-
деус Моцарт, ЗАЩОТО той е ве-

сентенцията „Расти или умирай“, 
но римляните са имали предвид 
не непременно технологични 
промени, а духовно израстване. 
Към което се стремят сравнител-
но ограничен брой човешки съ-
щества, наистина твърде ограни-
чен .

Интересно ми е как някой ще 
„промени“ към по-добро една ци-
гулка Гуарнери например? Като 
я направи електрическа? Е, оп-
ределено не се получи. Според 
мен първо трябва да се опитаме 
да достигнем нейните качества, 
а после да я променяме. Стига да 
имаме валенции да го направим. 
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отнасяме към тях, те могат да 
предоставят и полезна информа-
ция. Особено тези, които са пра-
вени в началото на миналия век.

Преди всичко пианистът тряб-
ва да притежава лека, отчетлива 
и гъвкава техника. Решаващият 
фактор обаче е духовното рав-
нище, вроденото благородство. 
Лично аз не вярвам, че добри-
ят стил може да се оформи само 
чрез усилията на интелекта. Ну-
жен е талант! Това е велика сила. 
Ярките индивидуалности де-
монстрират ярък клавирен стил. 
Скромните духовни заложби бле-
днеят на сцената.

Източната или западната 
школа, това е толкова обгова-
ряна тема. Австрия и Герма-
ния, Франция, Италия или Ру-
сия? Какви принципи и методи 
за работа в преподавателска-
та си дейност следвате? В кои 
случаи експериментирате? 

Към настоящия момент тези, 
които създадоха пианистичната 
традиция, точно те са напът да я 
профанизират. Ако нещо е оста-
нало от клавирното изкуство, то 
мъждука на отделни места в Из-
точна Европа. Свиренето се пре-
върна в нещо като спорт. Състеза-
ние на технологии. Немалка роля 
за това изигра и шоубизнесът. 
В преподавателската си дейност 
следвам даоския принцип за лич-

ликолепен професионалист и 
има безупречен вкус“. Кратко и 
ясно! Днес слушаме само за „про-
фесионализъм“, като под това 
се разбира най-вече безупречна 
технология. Наличието на „без-
упречния вкус“ не е предмет на 
обсъждане. Защо ли? Ами за-
щото всеки (без изключения) се 
ласкае от суетната мисъл, че го 
притежава. Какво заблуждение! 
Преди години беше смешно, днес 
вече не е. 

Напоследък имаме нова мода: 
ако някой обезобрази нещо на сце-
ната, „критиката“ обявява, че „на-
мира нови пътища в изкуството“. 
Това си е „… кекаво рецензерство 
в най-опасна форма…“, както каз-
ва Яворов в едно свое писмо.

Формирането на един кон-
цертиращ артист е дълъг и не-
лек процес, който често пъти 
крие неизвестни. Кои са него-
вите основни етапи според Ва-
шия опит като изпълнител и 
преподавател? 

Преди всичко трябва да се на-
мери учител, чието знание да 
е пълно. Иначе ученикът цял 
живот ще мултиплицира в об-
щественото пространство не-
достатъците на учителя си. 
Пианистът се учи цял живот. В 
процеса на самообучението той 
открива много неща. Слуша за-
писи. Колкото и критично да се 
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ни промени. Трябва много да се 
трудиш над клавиатурата, за да 
достигнеш това ниво. Тропане-
то по клавишите вече не дразни 
почти никого. Казвам го с болка. 
Въпрос на сетива.

За формата и стила няма как да 
се говори в линейна последова-
телност. Всеки може да присъст-
ва на мои лекции и тогава ще по-
лучи такава порция „конкретно“, 
която ще му стигне за дълго. Още 
около година мисля да остана в 
България. Какво ще реша после, 
не мога да кажа отсега.

Kои са добрите практики в 
клавирното изкуство и къде 
виждате мястото на българ-

ния пример, както и принципа на 
насърчението. Още като студент 
се заклех, че ако имам ученици, 
никога няма да им се карам. Спо-
ред мен няма смисъл да го правя.

Какъв е Вашият подход в из-
граждането на художествено-
то изпълнение? Принципите, 
които следвате в звукоизвли-
чането, стиловите особености, 
провеждане на формата и пр.? 

Пианото, в ръцете на майсто-
рите, има чудната способност 
да променя своя тембър. Антон 
Рубинщайн казва, че в него има 
100 инструмента, т.е. – цял оркес-
тър. За съжаление, все по-малко 
пианисти имат сетива за подоб-
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въздъхнем. Все по-рядко чуваме 
по нещо за съвременните май-
стори на пианото от ранга на Ге-
рик Олсън[1] например.

Свиренето на пиано точна 
наука ли е? 

Слава богу, не е. Което не озна-
чава, че няма точни принципи и 
критерии, проверени във векове-
те. Както вече казах, тук интелек-
тът и способността за аналитич-
но мислене далеч не са всичко. 
Нужни са много повече сетива.

Но даже и в чистата наука вече 
не можем да напредваме със 
старата каручка на аналитичния 
метод. Както знаем, той не дава 
ново познание, а само увеличава 
въпросите (Кант, Пролегомени 
към „Критика на чистия разум“). 
Нужна ни е нова научна парадиг-
ма, която да посрещне евристич-
но-емпиричния фронт на грани-
цата на 20 и 21 век.

[1] Герик Олсън (19“8) – про-
чут класически пианист, първият 
американец, спечелил престиж-
ния конкурс „Фредерик Шопен” 
през 1970. Печели първа награда 
и на конкурсите „Феручо Бузони“ 
(Италия) през 1966, както и кон-
курса в Монтрьо (Канада) през 
1968. Носител е и на „Грами“ през 
2008.

ската школа? 
За българска клавирна школа 

се заговори чак през 1978 годи-
на, когато на конкурса „Чайков-
ски“ се показаха няколко много 
силни пианисти. Имах честта да 
бъда между тях. Светът разбра 
най-после, че у нас се прави ис-
тинско изкуство. Трябва обаче да 
отдадем дължимото на нашите 
първоучители. Много от тях аз 
не познавам лично, но с някои 
съм контактувал отблизо: Панчо 
Владигеров, Добрин Петков, Кон-
стантин Илиев, Иван Маринов, 
Васил Казанджиев, Георги Робев, 
Васил Арнаудов, Александър Рай-
чев, Парашкев Хаджиев, Здравко 
Манолов и др.

От пианистите съм бил под вли-
янието на Джулия и Константин 
Ганеви, Люба Енчева, Николай 
Евров, Вера Горностаева, Свя-
тослав Рихтер, Евгений Малинин, 
Алексей Наседкин, Сергей Дорен-
ский, Лудвиг Хофман, Кьоко Едо, 
Такаши Ямацаки и др. Това са 
хора на изкуството, които винаги 
давам за пример.

Какви са новите тенденции 
в клавирното изкуство? 

Новите тенденции не следват, а 
още по-малко доразвиват тради-
цията. Това много ме безпокои. 
Когато гледаме новите „експер-
ти“ в Мezzo и техните „майсторски 
класове“, можем само дълбоко да 
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представя на широката публи-
ка най-доброто от работата на 
40 съвременни български фото-
графи в периода от 90-те години 
до днес. Прекрачвайки прага на 
галерията, посетителят се озова-
ва в своеобразен хаотичен пъ-
зел от изображения, който е в 
почти всички възможни посоки 
– времеви, жанров, технически, 
експозиционен, дори поколен-
чески. Разбира се, една подобна 
обща изложба не е възможно да 
бъде тясно насочена и изчисте-
на, но тук, струва ми се, влизат в 
конфликт някои фундаменти на 
фотографията. Организаторите 
не споделят процеса на селек-
ция на автори и произведения, 
нито имената на кураторите, но 
първото, което прави впечатле-
ние, е смесването на комерсиал-
на фотография с авторски про-
екти и репортажи. Смесването 
и на различните техники (35 мм, 
среден формат, дигитален) от 

„СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА 
ФОТОГРАФИЯ“ ВЪВ VIVACOM ART 
HALL
Йосиф Аструков

ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

На 20 март в галерията на вто-
рия етаж на VIVACOM Art Hall 
фондация „Мусиз“ с подкрепата 
на VIVACOM, Столична община 
и Държавна агенция „Архиви“ 
откри експозицията „Съвремен-
на българска фотография“. Про-
бивайки си път през тълпата от 
посетители, почти се сблъсках с 
познат фотограф от по-старата 
генерация, който ме посрещна с 
думите: „Много разочароващо“. 
Малко по-късно осъзнах колко 
правилно обобщение са тези 
думи за въпросната експозиция. 
Изложбата има амбицията да 
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ри остава неясен. Представени 
са повечето от известните имена 
на комерсиалната фотография 
(Енчо Найденов, Темелко Темел-
ков, Васил Къркеланов) заедно с 
фотографи, получили междуна-
родни признания през години-
те (Стоян Ненов, Мартин Чичов, 
Надежда Павлова), кинооперато-
ри (Емил Христов), тандема Ми-
сирков/Богданов, известен пове-
че с авторските си търсения и в 
документалното кино, и във фо-
тогарафията, както и млади ав-
тори. При това разнообразие на 
автори и поколения, работещи 
в напълно различни фотограф-

фотографите е също неизбежно 
в съвременната епоха. Но кла-
сическите черно-бели студийни 
портрети например, при това 
представени в различни разме-
ри и тип печат, някак си противо-
речат като усещане, поставени 
до цветните репортажи, много 
от които, разбира се, дигитални. 
На практика всички фотографии 
са били дигитализирани, една 
част и видимо обработени. Раз-
личните авторски стилове, както 
и различният брой представе-
ни произведения от всеки автор 
също допринсят за хаотичната 
рецепция. Самият избор на авто-



 
 30



 31

изрисувания Паметник на Съвет-
ската армия, уличните протести 
или покоряването на върховете 
от алпиниста Боян Петров. Тази 
колажираност от фотографии от 
различни епохи сама по себе си 
би била интересна, ако самите 
снимки бяха интригуващи. Раз-
бира се, определени фотогра-
фии са с безспорни качества, но 
като цяло съм убеден, че всич-
ки, които следят развитието на 
съвременната фотография и 
по-специално българската, са 
виждали много по-силни кадри 
в самостоятелни изложби или 
публикации, при това на много 

ски жанрове и техники, подоб-
но хаотично смесване се оказ-
ва неизбежно. Комерсиалните 
фотографи представят проекти, 
създадени за различни издания, 
най-често модни или известните 
и скандални хора на деня, фото-
репортерите – снимки, отразява-
щи социални конфликти, а автор-
ските проекти вървят в по-лична 
посока. Обектите на снимките 
също не спомагат за евентуално 
обединяване – преобладават из-
вестни лица, актьори и политици 
(Наум Шопов, Камен Донев, Елен 
Колева, Симеон Сакскобурггот-
ски, Сергей Станишев), редом до 
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от присъстващите и тук автори. 
А за други, които по някаква при-
чина са останали извън селек-
цията, остава въпросителната за 
една много по-силна възможна 
експозиция. Положителното на 
изложбата е качеството и ма-
щабът – някои копия достигаха 
размери от около три метра, кое-
то много добре кореспондира с 
пространството на галерията и 
за съжаление, рядко се предста-
вя у нас по чисто финансови и 
пространствени причини. Адми-
рации към организаторите и за 
инициативата за дигитален ар-
хив, който е анонсиран в рамки-
те на изложбата и е от изключи-
телна важност за съхраняването 
на съвременната фотография. 
Изложбата ще бъде отворена до 
3 април. Информация за събите-
то може да прочетете на http://
vivacomarthall.bg/2017/03/14/
съвременна-българска-фото-
графия/ и https://www.facebook.
com/events/1888748394734214/.

http://vivacomarthall.bg/2017/03/14/ърмна-ъгркфтгаи
http://vivacomarthall.bg/2017/03/14/ърмна-ъгркфтгаи
http://vivacomarthall.bg/2017/03/14/ърмна-ъгркфтгаи
http://vivacomarthall.bg/2017/03/14/ърмна-ъгркфтгаи
https://www.facebook.com/events/1888748394734214/
https://www.facebook.com/events/1888748394734214/
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до наши дни, като дава подиум 
както на утвърдени на световно 
ниво интерпретатори, така и на 
дебютиращи талантливи пиа-
нисти.

ppIANISSIMO 2017 беше анон-
сиран от организаторите като 
„ретроспективен“, предоставящ 
възможност за нови срещи с 
любими изпълнители, някои от 
които гостували многократно 
(разбира се, сега с нови програ-
ми). Фестивалът спази своите 
традиции, сред които – жанрово 
разнообразие при безкомпро-
мисна селекция на изпълните-
ли и произведения, безупречен 
пианизъм, експониран в раз-
лични негови и национални, и 
възрастови измерения, преиму-
ществено представяне на све-
товни и български премиери, 
солови рецитали, тематични 
концерти, достъпност за ши-
рок кръг слушатели (практика-
та „свободен вход“ вече има и 
ново, онлайн измерение – ди-
ректно излъчване на всички 

ppIANISSIMO – „РАБОТЕЩИЯТ“ 
ФЕСТИВАЛЕН МОДЕЛ
Диана Данова-Дамянова

ФЕСТИВАЛИМУЗИКА

Международният фестивал за 
съвременна клавирна музика 
ppIANISSIMO 2017 премина под 
знака на две кръгли годишни-
ни: 20-ото си поредно издание 
и 70-годишнината на своя осно-
вател и дългогодишен артисти-
чен директор – Стела Димитро-
ва-Майсторова.

Още от създаването си през 
март 1998[1] фестивалът се ут-
върждава като творческа лабо-
ратория за съвременно изкуство 
и вече 20 години неотклонно 
следва своята концепция – да 
популяризира клавирния ре-
пертоар от началото на ХХ век 
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ци, в серии от по три концерта 
в последните дни на седмицата. 
Предпочитанията ми клоняха 
към по-динамичното, концен-
трирано протичане в няколко 
поредни дни, но с натрупва-
нето на фестивалните събития 
осъзнах, че това е едно разум-
но решение, което не довежда 
до „размиване“ и разсейване, 
а точно обратното – с по-про-
дължителното си присъствие в 
пролетния софийски концертен 
афиш ppIANISSIMO предостави 
на публиката възможност да ос-
мисли своите впечатления, да 

концерти по Binar.bg).
Мястото на провеждане също 

беше традиционно – Първо сту-
дио на Българското национално 
радио, но сега ppIANISSIMO беше 
в различен формат. За разли-
ка от предишните си издания, 
преминаващи „на един дъх“ с 
по два (а в почивните дни – и 
с по три) концерта в един ден, 
сега програмите бяха само ве-
черни, в значително по-дълъг 
времеви диапазон (24 март – 9 
април). Приех с известно недо-
верие по-лежерното им разпо-
лагане в три фестивални седми-

Финалният концерт
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превъзходни пианисти от раз-
лични националности – много 
различни, но силно въздейства-
щи: Габор Чалог от Унгария, Ма-
гдалена Лисак от Полша и Ралф 
ван Раат от Холандия. С яркото 
си артистично присъствие отно-
во зарадваха почитателите си и 
редица български изпълнители, 
живеещи в различни европей-
ски държави – Мария Мартинова 
(Белгия), Камелия Миладинова 
(Холандия), Стефка Перифанова 
(Швейцария). Поредният реци-
тал на обичаното от публиката 
на ppIANISSIMO Абсолют трио от 

осъзнае чутото и видяното, да 
се ориентира в щедро предло-
женото ѝ многообразие.

ppIANISSIMO винаги създава 
усещане за добре премислен и 
завършен проект, прокарващ 
различни тематични линии, 
обединени от идеята за разкри-
ването на неизчерпаемите въз-
можности на пианото не само 
като клавишен, а и като перку-
сионен инструмент. И тази го-
дина фестивалът изгради строй-
на драматургична концепция. В 
трите фестивални седмици има-
ше по един солов рецитал на 

Магдалена Лисак
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визации ppIANISSIMO JAZZ Сега, 
водейки до очакваната кулми-
нация – финалния концерт 70 
години от началото…, посве-
тен на кръглата годишнина на 
Стела Димитрова-Майсторова.

С фино, деликатно музицира-
не впечатлиха Анна Кристен-
сон и Аннастина Малм, гостува-
ли и на „Нордското“ издание на 
ppIANISSIMO (2016). Тази година 
представиха шведска програма, 
съставена от произведения на 
творци от първата половина на 
ХХ век – Сигурд фон Кох, Мусес 
Пергамент и Йоста Нюстрьом, 

Швейцария също се превърна в 
събитие. Концертът Посветено 
на ppIANISSIMO – традиционни-
ят „генератор“ на нови произве-
дения (този път с творби от До-
бринка Табакова, Пенка Кунева, 
Константин Илиевски, Албена 
Петрович-Врачанска, Алексан-
дра Карастоянова-Херментин и 
др.), разбираемо провокираше 
интерес. Вплетени в общия фес-
тивален замисъл бяха и рецита-
лът на Анна Кристенсон – пиа-
но (Швеция) и Аннастина Малм 
– мецосопран (Швеция/Фран-
ция), и концертът с джаз импро-

СЕГА ppIANISSIMO JAZZ
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Абсолют трио

Стела Димитрова-Майсторова и Лилия Бояджиева 
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вълнуващо изпълненото на бис 
Танго от Пиацола). Тази не мно-
го обичайна концепция създаде 
атмосфера на особена концен-
трация и вглъбеност, доведе до 
пълно „потапяне“ в „благозву-
чието“ на творбите и провоки-
ра усещането на аудиторията за 
пътуване „във влак“ – в спокой-
но съзерцание на всичко, по-
край което преминава.

Виртуозният пианист и му-
зиколог Ралф ван Раат пре-
подава интерпретация на съ-
временна клавирна музика в 
Conservatorium van Amsterdam. 
С видимо удоволствие, с мно-
го ерудиция и чар той предста-
ви всеки включен в програма-
та опус (предпочитан от него 
маниер, поне доколкото може 
да се види от публичните прос-
транства за видеосподеляне). 
Рециталът му се превърна в лек-
тория, в своеобразна Панорама 
на съвременната нидерланд-
ска клавирна музика, с преми-
ерни за България произведения 
както от известни (Тео Лувенди, 
Луи Андрисен), така и от срав-
нително непознати тук холанд-
ски автори (Херард Бельон, Юп 
Франсенс, Андрис ван Росем 
и др.). В абсолютно творческо 
единомислие с Камелия Мила-
динова ни направиха съпри-
частни на българската премие-

както и на съвременните ком-
позитори Андреа Тароди, Ката-
рина Лейман и Рей Мунаката, в 
която беше инкрустирана и бъл-
гарска творба – световната пре-
миера на силно въздействащия 
Триптих на есента на Борисла-
ва Танева.

Два диаметрално противопо-
ложни типа структуриране на 
концертните си програми бяха 
избрали живеещата в Белгия 
Мария Мартинова и един от 
най-известните съвременни хо-
ландски пианисти Ралф ван Раат 
и по този начин изявите им на 
софийска сцена предоставиха 
коренно различни преживява-
ния.

В тематичната вечер Тонал-
ността устоява в дуо с френ-
ския цигулар Сирил Гарак, 
Мартинова предложи едно из-
ключително сбито, stretto пред-
ставяне на цялата програма. Без 
паузи (по изрична молба и без 
аплаузи между пиесите) пре-
красните музиканти изпълниха 
осем разнородни по жанр и на-
ционалност произведения – за 
пиано и за цигулка и пиано (от 
Арво Пярт, Густаво Бейтелман, 
Петерис Васкс, Любомир Денев, 
Мирослав Данев и Мария Мар-
тинова), компресирайки общо-
то им времетраене в рамките на 
60 минути (в които не включвам 
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га страна – чрез представени-
те български премиери на пет 
наградени на организирания 
от Лилия Бояджиева конкурс за 
композиция De Bach au jazz в 
Париж (2015) творби на Роджър 
Бригс, Ана Крстайич, Андреа 
Границио, Марко Молтени и Ке-
нет Лим, концертът превърна 
ppIANISSIMO 2017 във „фестивал 
във фестивала“, открехвайки 
завесата към една съвсем нова 
селекция на клавирни произве-
дения от цял свят. И не на по-
следно място – заключителният 
акорд, съвместното изпълнение 
на Стела Димитрова-Майсторо-
ва и Лилия Бояджиева на твор-
ба, натоварена с особен смисъл, 
от композитор, оказал решава-
що влияние върху творческото 
развитие на пианистката – Со-
ната за две пиана № 1 от Лазар 
Николов, се превърна в смислов 
и емоционален акцент на целия 
фестивал.

ppIANISSIMO продължава да 
следва предварително начер-
таната посока, но и разширява 
своя обхват – и с организира-
нето на майсторски класове на 
някои от гостуващите пианисти, 
и с провеждането на концерти и 
в други градове (това издание е 
съпътствано от четири концер-
та в Пловдив).

Преминаващ при висок об-

ра на Втора природа за пиано 
на четири ръце на живеещата 
дълги години в Холандия амери-
канка Ванеса Лан. Тази привид-
но атрактивна, външно ефектна 
творба всъщност има дълбокия 
смисъл „да изследва психоло-
гическата и духовната природа 
на отношението на самите пиа-
нисти един към друг“, като „на-
мери междинното пространство 
между пиеса за двама пианисти 
и пиеса за соло изпълнител“[2].

Клавирната школа на Стела 
Димитрова-Майсторова е об-
ширна тема, заслужаваща спе-
циално внимание, която няма 
как да бъде коментирана тук, но 
и не може да бъде пропусната 
– видяхме я в извадка the Best, 
особено на заключителния кон-
церт. Честването на 70-годиш-
нината на педагожката, изгра-
дила редица успешни пианисти, 
съвсем очаквано се превърна 
и в светско събитие, но самият 
концерт си струва да бъде от-
белязан по няколко причини. 
От една страна, тази финална 
вечер даде среща на плеяда 
нейни ученици, много от които 
реализирани в различни евро-
пейски страни (Камелия Мила-
динова, Иван Павлов, Алексан-
дра Радулова, Надежда Цанова, 
Маргарита Илиева, Дария Йов-
чева, Румен Трайков). От дру-
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радио е редовен съорганизатор 
на ppIANISSIMO. Министерството 
на културата на Република Бъл-
гария, Столична община, посол-
ствата и културните институти 
на държавите, от които са госту-
ващите изпълнители, също по 
традиция оказват съдействие 
на фестивала.

ществен интерес, активно 
анонсиран и институционал-
но подкрепян[3], фестивалът 
е очакван, зорко наблюдаван 
и неизменно отразяван в раз-
лични издания. Радващ се на 
„отгледана“ публика, състояща 
се и от професионалисти, и от 
любители, които не пропускат 
нито един концерт, днес вече 
ppIANISSIMO не е Eine-Frau–
Festival, както го назова Луц Ле-
сле през 2003 година. Сега Стела 
Димитрова-Майсторова поверя-
ва организацията „на младите“, 
а тя е само почетен председател 
на едноименната фондация.

Оставаме в очакване на кон-
церта 20 години ppIANISSIMO на 
20 октомври 2017 в зала „Бълга-
рия“ с участието на Симфонич-
ния оркестър на БНР, когато ще 
бъдат изпълнени творби от Ге-
орги Минчев, Георги Арнаудов 
и Ришар Дюбюнон, а солисти 
ще са Стела Димитрова-Майсто-
рова, Лилия Бояджиева, Борис-
лава Танева и Весела Пеловска.

[1] Вж. напр. Данова, Диана. 
Фестивалът на клавирната му-
зика на ХХ век ppIANISSIMO (1998 
– 2006). – В: Българско музико-
знание, 2008, № 1, 90–116 и др.

[2] Лан, Ванеса. Втора приро-
да. – В: ppIANISSIMO 2017, Про-
грама с. 81.

[3] Българското национално 
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Чапек (2012). Напоследък пра-
ви впечатление, че режисьор-
ката се насочва към текстове, 
любопитни за деца и младежи, 
фокусирани върху сериозни 
теми, касаещи предизвикател-
ствата пред детето в процеса 
на израстването, осъзнаването 
на идентичността и трансфор-
мацията във възрастен. През 
сезон 2016/2017 репертоарите 
на няколко столични театъра 
се обогатиха с нейни предста-
вления, които препотвържда-
ват необходимостта от внима-
ние към именно тази театрална 
публика. В Столичен куклен те-
атър се състоя премиерата на 
„Хуан Дариен – момчето тигър“ 
по латиноамериканския автор 
Орасио Кирога, в театър „Со-
фия“ се играе „Роня, дъщерята 
на разбойника“ по Астрид Линд-
грен, а „Светулки“ по пиесата на 
Андрей Филипов е най-новият ѝ 
спектакъл в Театър 199.

Едва ли ще бъде пресилено, 
ако кажем, че Катя Петрова е 
сред онези български режисьо-
ри, които целенасочено обо-
гатяват българския сценичен 

СВЕТУЛКИ В ТЕАТЪР 199
Зорница Каменова

ТЕАТЪР

В творческата дейност на Катя 
Петрова като режисьор могат да 
бъдат отграничени две посоки, 
които, в зависимост от степен-
та на обобщение на сценич-
ните образи, са насочени или 
само към възрастната публика, 
или са от типа на т.нар. „семей-
ни представления“. За първата 
примери са „Цар Шушумига“ от 
Константин Илиев (2010), „Ав-
тобиография“ по Нушич (2011), 
„Бурята“ по Шекспир (2013), „Ко-
лекционерката“ от Радослав Чи-
чев (2014), „Семейство Замза“ по 
Кафка (2015), а за втората – „Ние, 
врабчетата“ от Радичков (2002), 
„История за Чайка и банда ко-
тараци“ по Сепулведа (2008), 
„Приказка за скитника-крал“ по 
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та Тралфамадотус, е всъщност 
история метафора за пътя, чрез 
който те заедно откриват красо-
тата и вълшебството на непо-
знатото и далечното (звездите), 
опознават света (запознават се 
с планетите) и се доближават до 
метафизичния свят отвъд по-
знатото (тайните на Космоса). За 
най-малките зрители е радостта 
от визуалната зрелищност в иг-
рата на светлините, които се по-
явяват ненадейно около персо-
нажите, изникват в ръцете им, 
обгръщат ги, движат се в нео-
чаквана светлинна феерия, коя-
то оставя без дъх. Същевремен-

репертоар с нови, непоставя-
ни български или чужди тек-
стове. Доколкото специфични-
ят ѝ подход към драматургията 
предполага тя да създава от не-
драматургични текстове сце-
нарии за спектаклите, на които 
е режисьор, то „Светулки“ е от 
малкото изключения, защото е 
по текст на написана още през 
2013 г. детска пиеса от драма-
турга Андрей Филипов.

Сюжетът за две деца, поведе-
ни на околозвездно пътешест-
вие от родената в лотос Светул-
ка със странно име, дошла на 
Земята от космическата плане-

Сцена от спектакъла „Светулки“ от Андрей Филипов, реж. Катя Петрова, 
Театър 199
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жи стават герои на собственото 
си въображение, в което мал-
ките Филип и Мая наблюдават 
небесни явления и попадат в 
изключително звездно приклю-
чение, подведени от Разказвач 
вълшебник и странна говореща 
Светулка.

В „Светулки“ участват актьор-
ите Анна Валерия Гостанян, 
Велислава Маринкова, Ангел 
Калев и Любомир Желев, музи-
ката е на Христо Йоцов, а сцено-
графията – на Петя Караджова, 
екип, добре познат от преди-
шен съвместен успешен проект 
– „Семейство Замза“, играещ се 
в момента на сцената на Теа-

но по-големите деца откриват 
смисъл в ненатрапващия се об-
разователен елемент и в по-аб-
страктните препратки към су-
бективността и относителността 
на живота и погледа към него, 
когато се смени перспективата. 
Важно послание на текста, пре-
дадено и чрез театралната игра, 
е идеята за неразрушимите „ве-
чни“ детски приятелства. Това е 
подсказано още в експозицията 
на спектакъла, която започва 
като детско забавление между 
четирима приятели, разпреде-
лящи си роли в игра, от която 
започва същинското приключе-
ние. Така четиримата персона-

Сцена от спектакъла
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но, но податливо на визуали-
зация театрално пространство 
забавни, живи, смешни, облени 
в светлини и контрасти образи, 
провокиращи полета на детско-
то въображение. Смисъл, който 
създателите на спектакъла оп-
ределят така: „… има полет над 
Земята. Но също онзи полет – на 
сърцето и душата. Там, където 
всеки може да е дълбоко щаст-
лив в световете на фантазията и 
на истинската близост“.

трална работилница „Сфумато“ 
и отличен с няколко номина-
ции и награди „Икар“ на Съюза 
на артистите в България. Като 
режисьор от школата на Юлия 
Огнянова, Катя Петрова след-
ва принципите ѝ на работа при 
изграждане на структурата на 
спектакъла, текстовата и визу-
ална основа и разгръщането на 
актьорския потенциал, а имен-
но етюдност при създаване на 
сцените, въображение и „добре 
изчислена свобода на импрови-
зация“, което дава и същинска-
та витална лекота на сценичния 
разказ и в „Светулки“. В голяма 
степен „магичността“ на необо-
зримото е пресъздадена и чрез 
находчивата сценография на 
Петя Караджова, която изненад-
ва с необичайната извънзем-
на кукла светулка, и двата вида 
кукли на децата – едните голе-
ми, колкото човешки деца (в ре-
алната встъпителна история) и 
други – много по-малки, които 
сменят мащаба при пътешест-
вието в огромното необятно 
космическо пространство, кога-
то светулката се оказва много 
по-голяма от тях. Трансформа-
цията на куклите и актьорските 
въплъщения, специфичните и 
оригинални театрални търсе-
ния на художника и режисьора 
създават от онова недоизказа-
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ритарно участие.
В програмата на проведения 

традиционно през март София 
Филм Фест (СФФ) бяха показани 
четири филма с водещо българ-
ско продуцентско и творческо 
участие и пет филма с минори-
тарно участие от страна на бъл-
гарски продуцентски компании. 
Шест от тях участваха в различ-
ните конкурси и взеха няколко 
награди. Това ме провокира да 
анализирам техните качества, 
които освен от продуцентите, 
финансирането и националните 
традиции, зависят най-вече от 
таланта на художествения екип.

Кучета (Франция - Румъния - 
България - Катар, реж. Богдан Ми-
рика) е в стилистиката на жанра 
уестърн. Изглежда, че Балканите 
са привлекателна територия, на-
помняща на чуждия зрител Ди-
вия запад. Неговият едва доло-
вим съспенс се развива бавно, 

Обикновено по време на дис-
кусии и кръгли маси за българ-
ското кино винаги се засяга и 
темата за международните коп-
родукции с българско участие. 
Но също така е типично про-
блемите, които засяга тя, да ос-
тават в периферията, избутани 
от привидно по-важни или от-
давна вкоренени недостатъци 
на производствената система. 
Споровете обикновено засягат 
проблематиката на финансира-
не по оста мажоритарно-мино-

ИГРАЛНИТЕ КОПРОДУКЦИИ С 
БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ НА СОФИЯ 
ФИЛМ ФЕСТ 2017
Росен Спасов

ЕКРАННИ ИЗКУСТВА ФЕСТИВАЛИ
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гария-Гърция, реж. Кристина 
Грозева и Петър Вълчанов), 
Безбог (България-Дания-Фран-
ция, реж. Ралица Петрова) и 
Христо (България-Италия, реж. 
Григор Лефтеров и Тодор Маца-
нов) вече съм писал[2], затова 
само ще наблегна върху факта, 
че те са продукции с водещо 
българско продуцентско и твор-
ческо участие, които акостираха 
на СФФ 2017 с успешен фестива-
лен живот зад гърба си (особено 
Безбог), както на национално, 
така и на международно ниво. 
Журитата в София също не ги 
подминаха и определиха Слава 
за първенец в Балканския кон-
курс[3], а Безбог беше отличен 

но едновременно с това завла-
дяващо. Както проф. Ингеборг 
Братоева-Даракчиева отбеляз-
ва, визуалното представяне на 
румънската част от Добруджа 
напомня картини от Имало 
едно време в Анадола (Тур-
ция-Босна и Херцеговина) на 
Нури Билге Джейлан.[1] Пейза-
жите са просторни, красиви и 
безкрайни, но потискащи. Пер-
сонажите и техните действия са 
отражение на тези контрасти. 
За да можем без проблеми да 
вмъкнем етикета ийстърн, във 
филма присъства и шериф (или 
полицай в местната реалност), 
който е неизлечимо болен.

За качествата на Слава (Бъл-
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жава сложната чувствителност 
на артист и все още не може 
да намери себе си в един вече 
глобализиран свят, с размити 
граници между държавите, но 
не и между хората. По пътя на 
израстването зрителят е изпра-
вен пред калейдоскоп от инте-
ресни персонажи. Срещата им 
с момчето отключва различни 
негови емоции и затова техните 
имена са заглавия на отделните 
глави във филма. По този начин 
затягат на пръв поглед хаотич-
ната драматургия. Появите на 
тези персонажи са епизодични, 
но ключови, тъй като трябва да 
отразят вътрешния свят на ос-
новния персонаж. В тези роли 
се открояват Маргита Гошева, 
Елица Матева и най-вече Туре 
Линдхарт[5], чието изпълнение 

като големия победител в Меж-
дународния конкурс.[4]

Също мажоритарна продук-
ция е И после светлина (Бъл-
гария-Белгия), но вторият филм 
на Константин Божанов (Аве) се 
среща за първи път с българ-
ската публика, като малко преди 
това започва своя фестивален 
цикъл от Ротердам. Коренна 
разлика с горепосочените три 
е неговият визуален артисти-
зъм, който е в тотален контраст 
с хиперреалистичната естетика 
и затова може би беше хладно 
подминат от журитата. Надявам 
се, че ще избегне подобно отно-
шение в други дестинации, ако 
екипът му внимателно изгради 
фестивалната си стратегия. Фил-
мът разказва историята на под-
растващо момче, което прите-
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циален коментар на публична-
та администрация чрез тънкото 
загатване за черен хумор.

На обратния емоционален 
полюс е Смрадлива приказ-
ка (Сърбия-България, реж. 
Мирослав Момчилович), кой-
то подобно на Христо разказ-
ва историята на двама клоша-
ри. Допирните точки обаче не 
са много. Докато в българския 
филм персонажите са в състоя-
ние на постоянен сблъсък, тук 
разказът е построен по-тради-
ционно и сюжетно. Още пове-
че, че балканското, сръбското 
и в частност чувството за ху-
мор на Мирослав Момчилович, 
който се вдъхновява за филма 
от продължително наблюдение 
на бездомници, са неотменна 

е убедително и балансирано.
Пред сложен екзистенциален 

проблем е изправена и госпо-
жа Й. (Миряна Каранович), но 
не поради крехката си възраст, 
а поради преживяна травма. В 
Реквием за госпожа Й. (Сър-
бия-България-Македония, реж. 
Боян Вулетич)[6] сложността на 
битието е показана чрез пореди-
ца от свръхдълги кадри, включ-
ващи безупречен вътрешнока-
дров монтаж. Почти отсъстват 
близките планове, освен на г-жа 
Й. и персонажа, който ѝ дава 
,,приятелски“ съвети за лесен 
изход. Техните лица се оказват 
единствените, които заслужават 
задълбочен поглед. Безнадежд-
ната история на един обезверен 
персонаж се превръща и в со-
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Удуърт), също залага на приказ-
ни моменти, проследявайки не-
легалното пътуване на въобра-
жаем белгийски монарх (Петер 
Ван ден Бегин) през екзотичните 
Балкани. Крайно имагинерните 
моменти във филма: приемане-
то на Турция в ЕС, разцепление-
то на Белгия и слънчевата буря, 
която прекъсва комуникациите 
и затваря въздушния трафик, 
бързо въвеждат зрителя в паро-
дийния свят, който режисьори-
те създават. Следват редица ко-
мични ситуации с непостоянна 
потентност. В Тони Ердман (Гер-
мания-Австрия-Швейцария-Ру-
мъния, реж. Марен Аде) чрез 
българския кукерски костюм е 
постигнат изключително мощен 
комедиен залп, един от най-спо-

част от всяка сцена на филма, 
дори тези с най-голям драмати-
чен заряд. Във филма на Леф-
теров и Мацанов моментите, в 
които клошарите се забавляват, 
предизвикват отвращение и съ-
жаление. През погледа на Мом-
чилович всичко е по-светло и 
цветно. Сръбските низвергнати 
са забавна и романтична шайка 
чудаци. Техните забави грани-
чат с клоунада, която е недотам 
сполучливо изпълнена от ина-
че добрите актьори. Въпреки 
твърдението на режисьора, че 
филмът няма хепиенд[7], фина-
лът все пак е приказен.

Откриващият филм на фес-
тивала – Белгийският крал 
(Белгия-Холандия-България, 
реж. Петер Бросенс и Джесика 
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ско кино, се очертава ясно нат-
рупването на международни иг-
рални копродукции с българско 
участие. Независимо дали са с 
мажоритарен, или миноритарен 
дял, качеството на филмите е на 
добро или задоволително евро-
пейско ниво. Някои от тях дори 
претендират за повече. Очевид-
но тази тенденция е добър шанс 
за нашата кинематография и ако 
се върнем на въпросите от пър-
вия абзац – за това дали е доста-
тъчно престижно да участваме 
в миноритарни копродукции, 
мисля, че си струва да опитва-
ме, независимо дали по фести-
валите се възприемат като част 
от националната ни кинемато-

лучливите в целия филм. Тук ку-
керите се появяват от нищото и 
„по никое време“, с което се тър-
си и постига екзотична мистика. 
Още някои неточности, произ-
тичащи от факта, че всички бал-
кански страни са пресъздадени 
в България, могат да подразнят 
местния зрител, но очевидно 
дори на опитните западноевро-
пейски кинематографисти, ка-
квито безспорно са създателите 
на филма, не са направили впе-
чатление.

На изминалия София Филм 
Фест, който много точно може 
да ни послужи за сверяване на 
часовника със съвременното 
световно, но най-вече европей-
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кращения. Пълният текст мо-
жете да прочетете в списание 
„Кино“, 2017, брой 3 (с предсто-
ящо публикуване).

[1] Братоева-Даракчиева, Ин-
геборг. Ново арт-кино на Бал-
каните – транстериториалност 
и интертекстуалност. Доклад 
в рамките на международната 
научна конференция Изкуство-
ведски четения 2017 – Crossing 
borders, модул „Ново изкуство“, 
проведена в Институт за изслед-
ване на изкуствата – БАН в пе-
риода 03–05.04.2017.

[2] Спасов, Росен. „Златна 
роза“ 2016 – трябва ли да търсим 
златно сечение? – Платформа за 
изкуства, Институт за изследва-
не на изкуствата – БАН; http://
artstudies.bg/platforma/?p=773, 
публикуван на 18.10.2016.

графия. Най-малкото по този 
начин трупаме продуцентски, 
технически и творчески опит, 
а в някои случаи минималното 
участие може да отвори бъдещи 
врати към по-значими изяви. В 
този смисъл пред българските 
продуценти и финансови инсти-
туции стои трудният избор на 
проекти, които им предстои да 
подпомагат.

(Авторът взе участие с този 
текст на кръгла маса на тема 
„Новото българско кино и него-
вата фестивална съдба“, орга-
низирана от списание „Кино“ и 
проведена в зала „Средец“ на Ми-
нистерството на културата на 
09.05.2017) 

Снимки: София Филм Фест – 
www.siff.bg

Текстът се представя със съ-

http://www.siff.bg
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[4] Безбог получи и Награда-
та за най-добър български игра-
лен филм.

[5] С второ участие в българ-
ски филм след Островът на Ка-
мен Калев.

[6] Наградата на ФИПРЕССИ от 
СФФ 2017.

[7] „Смрадлива приказка“ 
на Мирослав Момчилович от-
кри Балканския конкурс на 21-
вия СФФ. – Фестивален вест-
ник на София Филм Фест, бр. 5, 
13.03.2017, 1–2.
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Изпълнителят – Даниел Тич-
ков – се справи блестящо с ро-
лята на Шута. Оказа се, че той е 
ново попълнение на бургаския 
балетен състав. Това момче впе-
чатлява с добрата си постанов-
ка, техника на въртене и хубав, 
изразителен скок. Носи в себе 
си онази техничност и артистич-
ност, която съм срещал при мно-
гобройните си посещения на ба-
лети в Санкт Петербург. По време 
на цялото изпълнение на Шута, 
Даниел Тичков остана много бли-
зо до оригинала, или поне до мо-
ята представа за това.

На следващото представление 
– „Пепеляшка“[2] – бях отново 
изненадан от участието на същия 
балетен артист – вече в ролята на 
Принца. Балетът „Пепеляшка“, в 
редакцията на Бургаската опера, 
е приятно поднесена, хореограф-
ски редактирана балетна приказ-
ка, с естетически синтез от раз-
лични редакции. Въздействието 
беше подсилено и от чудесната 
балерина Веса Тонова, в ролята 

На небосклона на бургаския 
балет отдавна не се е появявал 
млад артист, който да впечатля-
ва и задържа вниманието на зри-
теля върху себе си. В поредното 
представление на „Лебедово 
езеро“[1] бях привлечен от из-
пълнението на непознат за мене 
балетист в ролята на Шута. Опре-
делено ярко присъствие, с много 
артистичност, пластичност и до-
бра балетна техника. Тази роля, 
някога великолепно пресъздава-
на от напусналия ни вече Гриша 
Роглев, е динамична и наситена с 
разнообразна и, бих казал, доста 
трудна хореографска лексика.

ЕДИН МАЛЪК ПРИНЦ НА 
БУРГАСКА СЦЕНА
Росен Методиев

ТЕАТЪР
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баба. Той е роден в София (през 
1994 година). На десетгодишна 
възраст е приет в НУТИ в София. 
И въпреки че до осми клас не е 
особено очарован от дългите, 
трудни, еднообразни и поняко-
га скучни екзерсиси в балетното 
училище, все пак успява да надде-
лее себе си, а когато вече усвоява 
основата, осъзнава, че балетът е 
неговото призвание. Така тръг-
ва по дългия път на истинското 
изкуство. През 2011 година полу-
чава втора награда на Национал-
ния конкурс за балетни изпълни-
тели „Анастас Петров“. Завършва 
година по-късно и танцува в Ру-
сенската опера – главните пар-

на Пепеляшка, и очакваното сил-
но и стабилно изпълнение на Га-
лина Калчева в ролята на Феята.

Срещата ми с Даниел след спек-
такъла бе приятна изненада. Ви-
дях две широко отворени очи, по 
балетноному артистични, с които 
природата явно е предопредели-
ла съдбата на младия танцьор. 
От него искреше удоволствие от 
свършената работа и желание 
за още. Струва ми се, че Бургас 
най-после има един млад, талант-
лив и обещаващ артист! Един ис-
тински Малък принц[3] се завръ-
ща на бургаска сцена.

От разговора разбрах, че Дани-
ел е насочен към балета от своята 
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се шлифова и изглажда нюансите 
на своите образи. От балетиста 
се изисква постоянна физическа 
форма и много работа, които го 
държат в кондиция и му позволя-
ват да достигне върха.

Пример за успешна балетна 
кариера е примабалерината на 
Бургаския балет Галина Калчева. 
Дълги години тя поддържа репер-
тоара на бургаския балет, изпъл-

тии в балетите „Лебедово езеро“, 
„Лешникотрошачката“, „Дон Ки-
хот“, „Жизел“, „Ромео и Жулиета“. 
Играл е в детски спектакли и в 
НМТ „Ст. Македонски“ в София и 
в Старозагорската опера.

Искрено се надявам, че Дани-
ел ще поеме и следващите цен-
трални роли в Бургас. Защото го 
заслужава. А и балетният артист 
трябва да играе непрестанно, да 
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[2] „Пепеляшка“ – музика Про-
кофиев, хореография Хикмет 
Мехмедов, представление в Бур-
гас, 27.03.2017 г.

[3] „Малкият принц“ – емблема-
тичното произведение на Анто-
ан дьо Сент Екзюпери. Малкият 
принц – синоним на духовност, 
преосмисляне на нещата по нов 
начин.

нявайки всички главни партии. 
Благодарение на своята изклю-
чителна работливост, амбициоз-
ност, устойчивост и търпение, тя 
запази соловото си присъствие в 
балетния театър. Но аз знам кол-
ко ѝ струваше това! Много балет-
ни артисти преминаха през Бур-
гас. Но колко от тях останаха?

Иска ми се сега, когато се по-
явява един нов млад човек, ин-
тересен артист със заявка за со-
лист, той да бъде обнадежден и 
насърчаван от ръководството 
на Операта. Артистът има друга 
душа и сърце, чувствителен е и 
лесно раним. И когато няма кой 
да му подаде ръка и да го насър-
чи, не може да се очаква много 
от него. А ако не прегърнем с лю-
бов един млад артист, ако не му 
помогнем, окрилим и насърчим, 
никога няма да го съхраним.

Дано този Малък принц, който 
се е появи в балета на Бургас, да 
изиграе всички възможни прин-
цове тук и да предаде на публи-
ката красотата от танца и балет-
ното изкуство, част от любовта си 
към него, част от себе си.

Защото „Същественото е неви-
димо за очите“, казва Екзюпери. 
Нека тогава го усетим чрез Даниел!

[1] „Лебедово езеро“ – музика 
Чайковски, хореография Хикмет 
Мехмедов по М. Петипа, премие-
ра в Бургас 30.05.2016 г.
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Наред с Абас Киаростами и 
Мохсен Махмалбаф през 90-те 
години на XX в. на кинонебо-
склона в Иран изгрява звездата 
на още един гениален режисьор, 
с чиито твърдения се спомага 
осигуряването на една по-добра 
репутация на иранския народ в 
очите на западния свят след пе-
риода на Ислямската револю-
ция. Той работи над двадесет 
години, като режисира единай-
сет игрални филма, с които се 
превръща в най-награждавания 
ирански режисьор. За разлика 
от другите представители на но-
вото иранско кино, той успява 
да твори както в Иран, така и от-
въд границите му. Този фактор 
се оказва изключително важен, 
защото чрез неговото творчест-

В ЧЕСТ НА ГОДИШНИНАТА НА МАДЖИД 
МАДЖИДИ И (ПО ПОВОД) СЪЧЕТАНИЕТО 
НА БЛИЗКОИЗТОЧНАТА ФИЛОСОФИЯ 
И ЗАПАДНОТО СЪВРЕМЕННО 
КИНОИЗКУСТВО
Златина Антова

ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Без очи ще видиш и без слух пак 
ще чуеш 

тишината, напоена от стра-
дание.

„Забравил ли си истината за 
света?

Нека ти припомни твоето съз-
нание!“[1]
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се отнася за хора, често деца, 
които са наети против тяхната 
воля да пренасят пеш контра-
бандни стоки през граница. По-
добно на другите ирански пред-
ставители на „Новата вълна“, 
и Маджиди използва детските 
персонажи за метафорично из-
образяване на социополити-
ческите проблеми, въпреки че 
цензурата не подминава фил-
ма. Режисьорът дава гласност 
на много от въпросите на ис-
лямския фундаментализъм, но и 
разкрива на зрителите дълбоко 
хуманните аспекти на ислямска-
та вяра. Въпреки присъствието 
на многобройни препратки към 
религиозното начало, филмите 
на Маджиди са по-скоро прили-
чащи на приказки, вдъхновени 
от хадисите[2] и мистицизма, 
от символиката на животните, 
предметите и дълбоката мета-
морфоза на човешкия дух. Чрез 
постъпките на героите си Мад-
жиди следва две теми в своите 
филми, а именно темата за про-
видението свише, както и тази 
за покаялия се грешник. Герои-
те в неговите филми са изправе-
ни пред изпитанията на човеш-
ките ценности и вяра на фона на 
трагичните житейски несгоди. 
Така той умело съчетава идеите 
на близкоизточната философия 
с познати за западното модерно 

во се осъществява баланс меж-
ду строгите ирански религиозни 
норми и възможността свобод-
но да се изразяват социално-
политически позиции по един 
специфичен начин. Именно 
това откритие предизвика лю-
бопитството в мен и ме накара 
да задълбоча интереса си към 
киното на една богата със своя-
та култура страна, оставаща все 
още в периферията на интереса 
на българина.

Маджид Маджиди е роден на 
17 април 1959 година в Техе-
ран и тази година чества своя-
та 58-годишнина. На 14 започ-
ва да играе в непрофесионална 
театрална трупа. По-късно учи 
в Института по драматични из-
куства в Техеран. След Револю-
цията интересът му към кино-
то го отвежда към малки роли, 
а най-забележителната, която 
изиграва и го прави известен, 
е ролята във филма на Махмал-
баф „Бойкот“ (1985 г.). Малко 
след това започва самостоятел-
ната си кариера като режисьор, 
сценарист и продуцент. През 
1992 г. той дебютира с първия 
си пълнометражен игрален 
филм „Бадук“, представен и на 
фестивала в Кан. Филмът пoста-
вя на преден план проблема за 
детската работническа експлоа-
тация. Персийската дума „бадук“ 
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жадни за богатство обитатели. А 
майсторството на Маджиди из-
пълва очите с чудесна компози-
ции, цветове и многообразие от 
ракурси.

Сюжетът разказва за мъж на 
средна възраст на име Карим 
(любимия на Маджиди Мохамед 
Амир Наджи), който живее със 
своята съпруга Наргез (Мариам 
Акбари) и трите си деца в сел-
це, близо до Техеран. Той рабо-
ти във ферма за щрауси, къде-
то се грижи за птиците. Филмът 
започва с красиви картини от 
пейзажа на пустинята, където 
се намира работното място на 
Карим. Неговата работа се пре-
късва от съобщението, че голя-
мата му дъщеря Хание (Шабнам 
Ахлаги) е изгубила слуховото си 
апаратче в местното напоител-

киноизкуство теми.
Първият филм, който гледах 

и ме спечели като почитател не 
само на изкусния разказвач Ма-
джиди, а и на иранското кино в 
цялост, е един от последните му 
филми „Песента на врабчетата“ 
(2008 г.). Героят му, като част от 
непривилегированите члено-
ве на обществото, преживява 
низ от събития, което променя 
живота му на пръв поглед дос-
та трагично. Въпреки че той се 
оказва разкъсан между матери-
алния и духовния избор, прози-
ра своята греховност и успява да 
изкачи стъпало по стъпало пътя 
към своето обновление. Кадри-
те противопоставят селски пас-
торални гледки, широтата на 
пустинята на вечно забързания 
град с грозни бетонени гледки и 
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ти, намерил изход от бедността, 
той дарява монета на своя прия-
тел Рамезан (Хасан Разае), за да 
я постави в храм в знак на бла-
годарност за своето благополу-
чие. Малко по малко Карим за-
почва да замества добрините си 
със злодеяния. Неговата съпру-
га решава да отнесе една врата, 
която той е премъкнал от града, 
на своята братовчедка. Разярен 
от случката, той връща ненужна-
та му вещ обратно, за да я скла-
дира в своя материален свят – 
двора на дома му. Кадърът на 
преминаващия през пустинята 
Карим, метнал на гръб вратата, 
поразява със смисловата си на-
товареност, живописност и мар-
кира кулминацията във филма. 
Жаждата за още пари го под-
тиква да започне и да превозва 
стоки срещу заплащане. Изку-
шава се и за малко не продава 
хладилник, който трябва да пре-
вози, но разколебан, постъп-
ва честно и го връща. Веднага 
след това той съзира камион с 
щрауси, което преобръща не-
говите чувства. В забързаното 
ежедневие този знак на свобо-
дата на пустинята го връща към 
изпълнените с щастие мигове в 
грижите му за птиците – поред-
ният знак за възможна промя-
на. Ето че последното подобно 
изпитание е и съдбовно за него. 

но водохранилище. Един нещас-
тен инцидент с избягал щраус 
от фермата коства работата на 
Карим и уплашен от възможни-
те последици, той тръгва да го 
търси, но без успех.

Нямайки възможност да из-
хранва семейството си и да съ-
бере пари за скъпоструващия 
слухов апарат, Карим се озовава 
в непознато за него простран-
ство на трудно преодолими мо-
рални дилеми на съвременния 
свят – недружелюбния забър-
зан град (препратка към люби-
ма тема на неореалистите). До-
като обикаля из града на своя 
мотор, забързани бизнесмени 
го взимат по грешка за местен 
превозвач. Много скоро Карим 
разбира, че може да изкарва 
дори повече пари така, отколко-
то с труда си във фермата. Той 
също забелязва, че това, което 
в града се смята за боклук, може 
да има стойност в селото, и по-
степенно започва да трупа тези 
предмети в своя двор.

Многобройни са греховете на 
Карим – алчността и неговото 
корестолюбие, желанието му да 
има все повече, забравяйки за 
своята най-голяма мечта – купу-
ването на апаратчето за Хание. 
Въпреки това личат моменти 
на духовното му раздвоение. В 
началото на радостните момен-



 65

една детска мечта – спукан ва-
рел, от който изкачат златните 
рибки, събрани от децата, за да 
напълнят водохранилището и 
създадат свой малък бизнес. С 
усмивка, вече прозрял химерич-
ността на земните мечти, Карим 
запява радостна песен, че жи-
вотът е една лъжа, и така изтри-
ва потока от сълзи по тъжните 
лица на децата.

Спирайки внимание на за-
главието на филма, няма как да 
пропуснем акцента върху мета-
фората за птицата в ислямската 
философия – една от многото, 
които се откриват не само в ис-
ляма обаче. Яростта на Карим 
да разруши водохранилището 
се оказва смирена от райската 
гледка, преобразена от свилите 
гнездо птици, която му се раз-

Чакайки в трафика, Карим виж-
да момиченце, което събира 
пари срещи ритуал. Въпреки 
явното колебание в желанието 
да му даде, скъперничеството 
на Карим надделява и това до-
вежда до неговото наказание. 
Затрупан от собствения си свят 
на вехтории, той се оказва при-
кован на легло. От този момент 
нататък героят се превръща в 
смирен наблюдател на света 
около себе си и най-после очак-
ваното провидение настъпва. 
Възвърнал своето благонравие, 
той осъзнава достатъчността на 
простичкото съществуване чрез 
обичта на семейството си, кое-
то сега се труди заедно за свое-
то оцеляване. Най-затрогващ е 
моментът, в който Карим става 
свидетел на разрушаването на 
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беждения.
[1] Вдъхновена от посланията 

на филма, написах тези стихове 
в негова чест.

[2] Устно предание за проро-
ка Мухаммед. Колекциите от ха-
диси са важни за определянето 
на Суната, или ислямския начин 
на живот, от традиционните ис-
лямски школи.

крива там. Финалът на филма е 
особено символичен и на мен 
успя да ми въздейства силно. 
Карим пуска на свобода врабче-
то, паднало в стаята му, сякаш 
за да възвести освобождаване-
то на духа си.

Като част от съвременното 
иранско кино, тази творба е ем-
блематична. Затвърждава се ху-
дожествената стойност на стила 
на Маджиди, но се утвърждават 
и традициите на неореалистич-
ната иранска киношкола. Спаз-
ва се принципът на характер-
ното фотографско фокусиране 
върху детайлите от бита (типич-
но за цялото източно кино), как-
то и умереността, оскъдността 
на сюжетното действие, на му-
зиката и репликите, за сметка 
на плавното преливане от сим-
вол в символ, от една философ-
ска идея в друга, от реалност 
към фикционалност и обратно. 
Богатството от изразни сред-
ства, наситеността на социални-
те послания са като бисер, кой-
то липсва в момент на всеобща 
културна криза. Надявам се зри-
телят да успее да го оцени по 
достойнство, защото киното в 
нечии очи може да бъде пропа-
гандно, може да бъде чуждо, но 
може и да бъде обединяващо, 
напук на някакви натрапени по-
литически и религиозни преду-
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0896890885 
zornica_kamenova@uba.bg 
Сектор: Театър
История, теория, естетика и критика на кукления 
театър за възрастни и деца. Съвременен куклен 
театър.

mailto:zlatina.antova@hotmail.co.uk
tel:0885340671
mailto:diana_d91@abv.bg
tel:0896890885
mailto:zornica_kamenova@uba.bg
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Милена Божикова
д.изк. професор
0899 109535; mbojikova@yahoo.com
Сектор: Музика 
Изследователска група: Музикална съвременност
Музика на ХХ–ХХІ век, музикална теория и 
история, теоретични системи, композиционни 
техники, Шенкеров анализ, форми на 
културни взаимодействия, идентичност, 
интердисциплинарност, композиторски персоналии, 
работа с архиви, изпълнителско изкуство

Йосиф Аструков
д-р, гл. ас. 
ioshertz@abv.bg 
Екранни изкуства

VideoDance, екран и сцена, фотография

Камелия Николова
доктор на изкуствознанието, професор
0886742406
kamelian@hotmail.com
Сектор: Театър
Основни области на научните изследвания и 
интереси: история на европейския и българския 
театър, теория на представлението, режисура, 
съвременни сценични практики,
нова европейска драма, сравнителни 
културологични изследвания.

mailto:ioshertz@abv.bg
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Росен Методиев Николов
Редовен докторант 
0889960775 
rmetodiev@abv.bg 
Сектор: Музика
Балет, опера, музика, театър.

Росен Спасов
Редовен докторант
0894 632 065, rosenspasov@banskosp.com
Сектор: Екранни изкуства
banskosp.com
Специализирани печатни издания за кино. 
Уебсайтове за кино. Медии. История на киното. 
История на киното в България. Българско кино след 
1989.

Полина Антонова
гл. ас. д-р 
0887 231 888 
pooli@abv.bg 
Сектор: Музика
Музикознание, история на българската музика 
(композиторско творчество и изпълнителско 
изкуство), музикална историография.

tel:0889960775
mailto:rmetodiev@abv.bg
tel:0887 231 888
mailto:pooli@abv.bg
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