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лометри заедно на терен, при 
това най-често по проекти, ини-
циирани и ръководени от него. 
Не бих искала да се впускам в 
подробности за нашата обща 
теренна работа, само не мога да 
не изтъкна неговите певчески 
способности, както и подчерта-
ното му чувство за хумор. Впро-
чем за закръгляне на облика на 
тази многостранно надарена 
артистична личност ще добавя 
и таланта му на художник.

Емануел Мутафов показва 
склонност и способности за на-
учни изследвания с интердис-
циплинарен характер още с ди-
пломната си работа в Национал-
ната гимназия за древни езици 
и култури, издадена през 1987 
като монография: „Паганистич-
ни елементи в култа и иконогра-
фията на св. прор. Илия“. Завър-
шил висшето си образование в 
Атинския университет, Емануел 
е добре подготвен за работата 
си върху докторат, изследващ 
гръкоезичните ръкописни ер-

50 години са златна възраст 
(както би потвърдил всеки, 
който ги е отминал), време на 
натрупана мъдрост и зрялост.

Познавам Емануел доста от-
давна. За пръв път го видях на 
една конференция, където той 
изнесе сензационен за онова 
време доклад за Христофор Же-
фарович. Скоро след това той 
дойде в нашия Институт и неза-
бавно се вписа в малката група 
на колеги изследователи на из-
куството от периода на Възраж-
дането. Оттогава сме изминали, 
без преувеличение, хиляди ки-

Емануел Мутафов навърши 50 
години!
Иванка Гергова

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА ГОДИШНИНИ
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да подготви и доведе до успех 
европейското финансиране 
на два големи международни 
проекта – BYZART и Corpora of 
Premodern Christian Orthodox 
Mural Painting, създаден по ини-
циатива на ИИИзк – БАН в парт-
ньорство със Сръбската акаде-
мия на науките и изкуствата, 
Румънската и Албанската акаде-
мия.

Един от многото таланти на 
Емануел се прояви в дейността 
му на ръководител на Института 
за изследване на изкуствата. Да 
си директор на институт на БАН 
в трудни години наистина изис-
ква специални умения и той до-
каза, че ги има.

Емануел, пожелавам ти здра-
ве, енергия, успех и колегиална 
подкрепа!

минии. В България днес няма 
по-добър познавач на ермини-
ите, техните особености и взаи-
мовръзки и на зографската тер-
минология. Книгата му „Европе-
изация на хартия. Съчинения 
за живописта на гръцки език 
през първата половина на ХVІІІ 
в.“ (2001) днес е библиограф-
ска рядкост. Същото може да се 
каже и за инициираната от него 
книга „Гръцки зографи в Бълга-
рия след 1453 г.“ (2008), в която 
е и автор, и преводач на гръцки 
език. Тези книги са рядкост не 
само заради малкия си тираж, а 
и защото са много търсени. Те 
са четени и цитирани не само в 
България. Емануел има усет към 
редки и крайно интересни теми 
в областта на иконографията и 
епиграфиката, които му позво-
ляват да направи важни прино-
си.

Организаторският талант, 
който притежава, доведе до съ-
вършено нов облик на инсти-
тутските „Изкуствоведски чете-
ния“, които се превърнаха във 
важни ежегодни научни съби-
тия, привличащи учени от це-
лите Балкани и Западна Евро-
па, а Институтът за изследване 
на изкуствата при БАН придоби 
нов международен авторитет. С 
предприемчивост, упоритост и 
умение Емануел Мутафов успя 
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бележителна и със звездния ак-
тьорски състав: Конрад е самият 
Мариус Петипа; Сеид паша е хо-
реографът Жул Перо, а Медора – 
Е.И. Фридберг[5]. През 1863 пре-
миерата е в Мариински театър и 
хореографията е изцяло на Ма-
риус Петипа. Балетът е възобно-
вяван още няколко пъти – през 
1868, когато е добавена сцената 
„Оживялата градина“ по музика 
на Лео Делиб[6]; през 1880 – със 
същия постановъчен състав, но 
в други артистични изпълнения; 
през 1899, когато е добавен Валс 
и Адажио по музика на Рикардо 
Дриго. Почти по същото време 
„Корсар“ е поставян и в Москва, 
в Болшой театър, като сред всич-
ки московски редакции най-ин-
тересна е тази на Александър 
Горски (1912), в която балетът се 
разраства до 3 действия и 7 кар-
тини, а в музикалната тъкан се 
включват още и произведения 
на Пуни, Рубинщайн, Голдмарк, 
Григ, Дворжак, Делиб, Шопен, 
Чайковски.

Балетът „Корсар“ по едноимен-
ната поема на Байрон се появява 
за първи път в Париж в хореогра-
фията на Мазиле и с музиката на 
Адолф Адам (1856) – в 3 действия 
и 5 картини[1]. През 1867 е възо-
бновен от същия постановъчен 
екип, като е добавена още една 
сцена – Pas de fleurs с музика на 
Лео Делиб.

Две години след първото пред-
ставяне в Париж, „Корсар“ има 
премиера и в Петербург (през 
1858)[2]. Хореографията е на Жул 
Перо[3], който ползва конструк-
цията на Мазиле, но добавя и 
допълнителни сцени – като Pas 
d` esclave по музика на Олденб-
урски[4]. Тази постановка е за-

МУЗИКА

БАЛЕТЪТ „КОРСАР“ ЗАБЛЕСТЯ НА 
СОФИЙСКА СЦЕНА
Анелия Янева
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монаси. След множество танци и 
недоразумения Конрад повторно 
отвлича Медора и двамата бягат 
на кораба му, но разразилата се 
буря не само спира преследвачи-
те им, но запраща и влюбените 
на необитаем остров, където два-
мата са сами и щастливи.

Паралелно с основното 
действие има и съпътстващи пер-
сонажи – като роба Али (чиято ва-
риация от второ действие – една 
от красивите мъжествени вариа-
ции, се играе почти на всички ба-
летни конкурси), приятеля на Ко-
нрад – Бирбанто; приятелката на 
Медора – Гюлнара, отвлечена и 
заточена в харема на Сеид паша 
още преди Медора. Срещата меж-

„Корсар“ е третиран като „го-
лям“ балет с много действащи 
лица и това до известна степен 
е причината за разрастването 
на повествованието и трудното 
проследяване на сюжетното 
действие. Според първоначал-
ната фабула красавицата Медо-
ра е отвлечена от корсарите, но 
техният предводител Конрад се 
влюбва в нея. Използвайки хи-
трост, предишният ѝ собственик 
– Исаак Ланкедем, успява да си 
я върне обратно и да я прода-
де като наложница за харема на 
Сеид паша. Влюбеният в Медо-
ра Конрад заедно с останалите 
корсари проникват в покоите на 
Сеид паша, преоблечени като 
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конкурс състезателите да изпъл-
няват цели партии в представя-
ните на сцена класически балети. 
Затова и Галина и Стефан Йорда-
нови се заемат с изграждането 
на пълния спектър от класически 
балетни творби, в това число и 
„Корсар“.

За пръв път „Корсар“ се появя-
ва в София едва на 24 ноември 
2017. Но в редакцията на Елдар 
Алиев[7] софийската премиера 
на „Корсар“ се превърна в истин-
ски празник. Специални поздрав-
ления за Елдар Алиев за стройно 
изведената сюжетна линия. Ба-
летът е съкратен до две дейст-
вия (5 картини), като част от за-
мислените в първите редакции 

ду двете девойки е много вълну-
ваща, а впоследствие се оформят 
и две двойки влюбени: Медора и 
Конрад; Гюлнара и Бирбанто (в 
някои случаи вместо Бирбанто 
в Гюлнара се влюбва робът Али 
и получава свободата си от своя 
господар). Така на необитаемия 
остров се оказват и двете влюбе-
ни двойки.

За първи път в България бале-
тът „Корсар“ се появява на вар-
ненска сцена в редакцията на 
руските възпитаници Стефан и 
Галина Йорданови. Една от веро-
ятните причини за варненската 
премиера (24 март 1968) е идеята 
в трети тур на създадения през 
1964 г. Международен балетен 



 11

замръзват и в приглушена свет-
лина е представен първият дует 
между двамата, като че дует в 
мислите им. След това Медора е 
отведена от Сеид паша. И цяло-
то следващо действие е подчи-
нено на желанието на Медора и 
Конрад да постигнат любовта си. 
Насън Конрад танцува с Медора 
в сцената „Оживялата градина“ 
(3-а картина)[8] и така стига до 
решението да проникне в по-
коите на Сеид паша и да освобо-
ди любимата си. Използван е и 

герои съвсем отпадат, например 
приятелят на Конрад – Бирбанто, 
и робът Али. Отпада и сцената с 
отвличането на Медора от кор-
сарите и повторното ѝ отвлича-
не от предишния ѝ собственик 
– Исаак Ланкедем. Вниманието е 
фокусирано само върху една влю-
бена двойка – Медора и Конрад, 
а първата им среща е именно на 
пазара за роби, когато Сеид паша 
я купува за харема си. Използван 
е чудесен режисьорски прийом 
– времето като че спира, всички 
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Цуцакова и Джон Абенанти).
Балетът е особено труден за 

поддръжка, тъй като изисква на-
личие на ефектни изпълнители 
мъже и добър мъжки ансамбъл 
за сцените с корсарите, както и 
достатъчно силен женски кор-
дебалет (за сцената „Оживялата 
градина“), а освен това и много 
добри солисти.

Поздравления за пълните три 
солистични състава на централ-
ните партии – Медора и Конрад.

Никола Хаджитанев и Марта 
Петкова са много стабилна двой-
ка – с безукорна техника, чисти 
линии, изработени взаимоотно-
шения. Неслучайно те правят и 
международна кариера – наскоро 

прийом с преобличане на двете 
приятелки[9] – Гюлнара облича 
одеждите на Медора, за да заблу-
ди Сеид паша и забави преслед-
вачите на влюбените. Чрез по-
добни нововъведения версията 
на Елдар Алиев се приближава 
много повече до романтичните 
шедьоври, задвижвани от мечта-
та за любов.

В първа сцена е и експозици-
ята на Гюлнара – продавана по 
същото време от същия собстве-
ник – Исаак Ланкедем.[10] Там се 
представя и прочутото „Pas de 
deux на робинята и търговеца“, 
блестящо изпълнено от Боряна 
Петрова и Александър Алексан-
дров (като втори състав са София 
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че приказката ще има щастлив 
край. Отдавна на софийска сцена 
не е имало толкова изящна и оду-
хотворена двойка солисти.

Емил Йорданов и Боряна Пе-
трова – третият състав – бяха 
по-нестабилни. Най-вероятно 
са имали и по-малко репетиции, 
тъй като Боряна Петрова танцу-
ва в първите две представления 
съпътстващата, но много трудна 
като техническо покритие роля 
на Гюлнара. И там тя е безукорна.

Не бих искала да пропусна и 
комичните появявания, при това 
със своя хореографска темичка, 
на Сеид паша, пресъздаван от 
Трифон Митев, Росен Канев, 
Кирил Иванов – тримата много 
добри класически танцьори, по-

танцуваха „Лешникотрошачката“ 
в Москва, а дни след премиерата 
на „Корсар“ в София заминаха за 
Саратов, където при откриване-
то на V Международен фестивал 
„Звезды мирового балета“ танцу-
ваха премиерските партии в ба-
лета „Спящата красавица“.

Невероятно красиви са Цецо 
Иванов и Катерина Петрова. 
Цецо Иванов има излъчването 
на принц по рождение, с издъл-
жени крайници, елегантни пози 
и чисти позиции. Катерина Пе-
трова одухотворява всяко свое 
движение, макар в техническите 
моменти да се виждат усилията ѝ 
да ги контролира. Но когато Цецо 
Иванов и Катерина Петрова се 
погледнат, публиката е убедена, 
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От редакцията на Мариус Пе-
типа са запазени най-ярките мо-
менти – „Оживялата градина“, 
Pas de deux на робинята и търго-
веца, Pas de trois на одалиските, 
финалното Pas de deux на Медо-
ра и Конрад (който изпълнява и 
вариацията, традиционно при-
писвана на роба Али). Останали-
те сцени са дело на хореографа 
Елдар Алиев – много сложни тех-
нически, ефектни и полифонич-
но разработени. В този аспект 5-а 
картина и танците на корсарите 
са наистина впечатляващи.

Спектакълът не би имал също-
то въздействие, ако не бяха цвет-
ните и атрактивни костюми и сце-
нография на Галина Соловьова 

степенно преминали в сферата 
на характерния репертоар.

Специални поздравления и за 
чудесно отрепетираните ансам-
блови сцени („Оживялата гради-
на“ (в 3-а картина), Pas de trois (в 
4-а картина, в харема), танците 
на корсарите в 5-а картина. Като 
репетитори са ангажирани голя-
ма част от предното поколение 
премиер-солисти на Софийския 
балет – Ясен Вълчанов, Мария 
Илиева, Милена Симеонова, 
Диляна Никифорова, Иванка 
Касабова. Отдавна не съм виж-
дала Софийския кордебалет в 
толкова блестяща форма – изчис-
тени линии и еднаквост, която 
респектира.
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„Дон Кихот“, „Лешникотрошачка-
та“. Постановки, които заслуже-
но извеждат артистичния състав 
на Софийския балет на световна 
сцена.

[1] Медора е К. Розати; Конрад 
– Д. Сегарели.

[2] В така наречения Болшой 
театър, който впоследствие изга-
ря.

[3] Жул Перо е творец с изявен 
афинитет към героичния танц 
(той е смятан за последния мъ-
жествен танцьор от времето на 
Романтизма) и освен това е убе-
ден в намерението си да пред-
ставя реалистично събитията в 
балетните постановки (автор на 
„Катерина, дъщерята на разбой-

и Семьон Пастух – художници, 
познати ни още от постановки-
те на „Шопениана“, „Grand pas от 
„Пахита“, „Сенките“ от „Баядерка“ 
(през 1987) и „Силфида“ (от 1988) 
на софийска сцена, както и опе-
рата „Петър Първи“ на пловдив-
ска сцена (1984).

Поздравления за директора 
на балета Сара-Нора Кръсте-
ва за добрия подбор на загла-
вие и редакция, която, убедена 
съм, ще има успех. С появата на 
балета „Корсар“ се постига пъл-
ната палитра на класически ба-
летни шедьоври в репертоара 
на Софийската опера – „Жизел“, 
„Баядерка“, „Лебедово езеро“, 
„Спящата красавица“, „Силфида“, 
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ски балет, Националният балет 
на Китай, Националният балет на 
Канада. Сега е главен балетмай-
стор и педагог на Приморската 
сцена на Мариински театър във 
Владивосток театър (филиал на 
Мариински театър).

[8] В първоначалния вариант 
на либретото сцената „Оживяла-
та градина“ се играе в покоите на 
Сеид паша като вмъкнат за раз-
влечение номер.

[9] Което напомня преоблича-
нето в операта „Сватбата на Фи-
гаро“.

[10] Според първоначалното 
либрето Гюлнара вече е била в 
харема, когато закупуват Медо-
ра, и срещата между двете прия-
телки е направо в харема.

ниците“, „Есмералда“, но така 
също и на своя редакция на ба-
лета „Жизел“, на прочутото Grand 
pas de quatre за звездите Мария 
Тальони, Люсил Гран, Карлота 
Гризи и Фани Черито

[4] Според Енциклопедия „Ба-
лет“ – хореографията именно на 
тази сцена е на Мариус Петипа.

[5] Виж Энциклопедия „Балет“. 
Москва, изд. Советская энцикло-
педия, под ред. на Ю. Григоро-
вич, 1981, 623 с.

[6] Много вероятно същата му-
зика да е използвана за Pas de 
fleurs и в парижката премиера от 
1867.

[7] Елдар Алиев е дългогоди-
шен премиер солист от Мариин-
ски театър в Санкт Петербург. 
Самият той е участник във въз-
становката на „Корсар“, направе-
на от Пьотр Гусев за сцената на 
Мариински театър. От 1992 г. ра-
боти в САЩ, първоначално като 
солист, а не след дълго и като 
директор на балетната трупа в 
Индианаполис, където реализи-
ра над 30 постановки в периода 
до 2005 г. Между тях са „Лешни-
котрошачката“ и „Спящата кра-
савица“ на Чайковски, „Корсар“ 
и „Жизел“ на Адам, „Дон Кихот“ 
на Минкус. Като балетмайстор и 
педагог работи с най-престиж-
ните балетни компании в света, 
между които са Шведският крал-
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театър по света до ден днешен.
„Кармен“ е доста популярно за-

главие в България – поставяна е в 
35 различни редакции у нас, 11 от 
които са в София. От 3 ноември 2017 
г. отново можем да се насладим на 
френския шедьовър на сцената на 
Софийската опера, макар впечатле-
нията ми да са от третия спектакъл 
– на 5 ноември.

Режисьорът на спектакъла акад. 
Пламен Карталов съзнателно бяга 
от натрупани през годините кли-
шета, като се стреми към симбиоза 
с „традиции от древногръцкия теа-
тър и японския театър НО“[3]. В тази 
постановка са върнати говорните 
диалози от първоначалната версия 
на Бизе. Освен това четирите дейст-
вия по композитор са представени 
като две части с един антракт спо-

Операта „Кармен“, създадена по 
едноименната новела на френския 
писател Проспер Мериме (либрето 
Анри Мейяк и Лудовик Халеви)[1], 
на премиерата в Париж претърпя-
ва неуспех. Скоро след това компо-
зиторът умира и не става свидетел 
на изключителния успех на следва-
щата премиера във Виена. Ернест 
Гиро – близък сътрудник на Бизе, 
прави нова редакция на „Кармен“, 
в която вмъква откъси от музикал-
ната сюита на Бизе „Арлезианката“ 
и заменя говорните диалози с речи-
тативи[2]. В новия си облик операта 
е представена отново в Париж осем 
години по-късно и има успеха, с 
който е изнасяна във всеки оперен 

МУЗИКА ТЕАТЪР

„КАРМЕН“ В НОВ ПРОЧИТ НА СЦЕНАТА НА 
СОФИЙСКАТА ОПЕРА
Ставри Ангелов



 
 20

свърже с въжета Кармен, докато 
тя се освобождава от тях. Но така 
или иначе тяхното неподвижно 
присъствие при последния дует на 
Кармен и Хосе натежава, тъй като 
и в предишни появи те просто сто-
ят. Редно би било на финала те да 
действат по-активно в оплитането и 
разплитането на въжетата.

Освен това не съм убеден, че ста-
тичната роля на Мойрите трябва да 
бъде поверена на най-добрите со-
листи на балетната трупа на Софий-
ската опера – Росен Канев, Кирил 
Иванов, Матю Уитъл. Или пък, ако 
се избират именно те, би трябвало 
тяхното сценично присъствие да 
бъде облечено в достатъчно запом-
нящата се пластична (и танцова) 
форма.

Много интересна подробност в 
режисурата е вмъкването като ин-
термедия между трето и четвърто 
действие на балетна сцена, изобра-
зяваща Душата на Кармен (Катери-

ред новата версия на Карталов.
Още увертюрата поставя в цен-

търа на събитията любовния три-
ъгълник между Кармен, Хосе и Ми-
хаела. Създаден е колективен образ 
на трите Мойри (изпълнявани от 
балетни солисти), които обвързват 
тримата с невидими връзки (а в слу-
чая – с въжета). Мълчаливото при-
съствие на трите Мойри има осо-
бена важност за цялостното излъч-
ване на спектакъла. Те се появяват 
във важни за съдбите на тримата 
герои моменти, а когато Дон Хосе 
обещава сърцето си на Кармен (в 
края на първо действие), Мойрите 
ги оплитат в своите въжета. При-
състват и във финалния дует меж-
ду двамата преди убийството. Но 
като че ли драматургичната роля на 
Мойрите във финала не е достатъч-
но убедителна. Възможно решение 
би могло да бъде ритуалното обви-
ване с въжета на Дон Хосе и Кармен 
или пък самият Хосе да се опита да 
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постановката това не пролича. За-
това и в някаква степен лиши фи-
налното убийство от основание. В 
прочита на Карталов образите на 
Ескамилио, Данкайро, Ременда-
до, Фраскита и Мерседес, заедно 
с епизодичните Моралес и Цуни-
га, са само част от общата картина, 
създадена от коментиращия хор. В 
този прочит разделителната линия 
е между централните герои – Кар-
мен, Хосе, Микаела, които действат 
активно на кръга и бездействащия 
хор коментатор наред с бездейства-
щите Мойри.

Карталов има нетрадиционна 
концепция и за сценографията, не-
разривно следваща генералния му 
замисъл: „Кръгът като геометрична 
фигура, наследство заедно с квадра-

на Петрова). Сцената представлява 
балетна версия на убийството на 
Кармен. Тук също участваха Мойри-
те, които отново използваха своите 
въжета, така както и във финала на 
операта, макар да изглеждаха мал-
ко „излишни“ в този момент.

За съжаление, Карталов третира 
Ескамилио като епизодичен герой. 
И това лишава повествованието от 
втория любовен триъгълник. Дори 
и мизансцените на Ескамилио се 
разиграват в сценичното простран-
ство около кръга, но не и на него, и 
така Карталов още веднъж подчер-
тава епизодичността на Ескамилио 
спрямо основния конфликт. Все пак 
по замисъла на либретист и ком-
позитор, Ескамилио е достатъчно 
категорична опозиция на Хосе, а в 
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лунга“.
Образът на кръга като символ 

на обречеността на главните герои 
често се появява в постановките на 
Карталов – например във финала 
на операта „Турандот“ именно на 
въртящия се кръг е срещата на ки-
тайската принцеса с Лиу.

Както се наблюдава напоследък 
в постановки на Карталов, главните 
герои не умират, а сякаш минават 
в друго измерение. Така се случи и 
в „Кармен“. Беше особено ефектно 
използването на розата и вглъбява-
нето на главната героиня в нея. Ся-
каш тя самата се превръща в роза 
или душата ѝ отива в нея.

Розата е важен символ в цялата 
постановка. За първи път на сце-

та от древногръцкия канон в скулп-
турното мислене за пропорциите на 
човешкото тяло, е основната ни и 
повдигната сцена. Тя е определена 
и като хармонична връзка за трите 
основни действащи лица, вплетени 
в трагедията на либретото“[4].

Сценографията на Миодраг Та-
бачки[5] включва извисен в центъ-
ра на сцената червен кръг (където 
действат само протогонистите[6]), 
заобиколен от три трибуни (където 
е разположен хорът – коментатор 
на събитията). В първото действие 
трибуните са точно около кръга, а 
в следващите сценични картини се 
разместват и разчленяват на някол-
ко части. Подобно сценично реше-
ние имаше и в „Пръстенът на нибе-
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на в дясната част на оркестъра при 
останалите медни духови[8], макар 
в първата част на спектакъла те да 
заглушаваха певците. За радост, 
след антракта това беше преодоля-
но.

Относно костюмите на Християна 
Михалева-Зорбалиева бих искал са 
подчертая тяхната ненатрапчивост. 
В по-ярки цветове, но без ясно из-
разена националност са костюми-
те на Кармен, Дон Хосе и Михаела. 
Останалите са в черно и златисто – 
хорът е изцяло в черно, с маски на 
лицата, Ескамилио в златисто. Така 
и на костюмно ниво е изведен кон-
фликтът – Кармен – обичаща и сво-
бодна (в ефектно червено бюстие и 
разкроена пола), е противопоставе-
на на общата маса на хора, чиито 
лица са скрити от маски и символи-

ната я внася Кармен по време на 
първата си поява. После тя я поста-
вя изправена на кръга и така ро-
зата остава до финала на операта, 
когато героинята отново я взима в 
ръце. Струва ми се, че въвеждайки 
този символ, Карталов би могъл да 
го обиграе и в останалите епизоди, 
а не само в началото и финала на 
оперното повествование.

Диригент на спектакъла беше 
японецът Кейтаро Харада[7]. Искам 
да изтъкна постигнатата мекота на 
звученето и една особена пластич-
ност на фразите. Детайлната работа 
с оркестъра и съединяването с оста-
налите компоненти на спектакъла 
беше на най-високо ниво. Привет-
ствам направените от Кейтаро Ха-
рада размествания в оркестрината 
– валдхорновата група бе поставе-
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присъства в три различни разно-
видности – основно пеещата Кар-
мен, но така също и скандалджий-
ката Кармен, биеща се във фабри-
ката и изпълнявана от балерина, а 
и Душата на Кармен – пресъздавана 
от примабалерината Катерина Пет-
рова.

Една от изпълнителките на Кар-
мен е световноизвестното мецо-
сопрано Надя Кръстева. Това не е 
първата среща на Пламен Карталов 
с Кръстева в тази роля – преди 15 
години тя дебютира с нея в Старо-
загорската опера отново със същия 
режисьор и хореограф. В днешно 
време Надя Кръстева вече има зад 
гърба си 14 превъплъщения в тази 
роля по целия свят. Неслучайно све-
товната критика твърди, че Кармен 
е визитната картичка на Кръсте-
ва[9]. Според нейния прочит, който 
съвпада с този на Карталов[10], ак-
центът е върху вътрешните прежи-
вявания на Кармен. Според Кръсте-

зират бездушието и апатичността 
на обществото.

Специално искам да обърна вни-
мание на пищността на женските 
балетни костюми. Но те със своята 
яркост сякаш останаха единично 
явление сред костюмите в поста-
новката. Всъщност хореографията 
на Антоанета Алексиева (работила 
с певците от хора и автор на хоре-
ографията на Душата, Бохемската 
сцена, танците, свързани с Еска-
милио) много успешно обиграва-
ше дългите шлейфове на жени-
те. Принос за общия ефект имат и 
пластичните решения на хора, с 
разнообразни пластични реплики, 
акцентиращи отделни смислови 
фрази в действието. За което искам 
да поздравя Антоанета Алексиева. 
Светлин Ивелинов е хореограф на 
женския бой във фабриката – ди-
намичен и въвеждащ и на танцово 
ниво образа на Кармен. Всъщност в 
постановката на Карталов Кармен 
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цосопрано[12]. Третата изпълни-
телка на Кармен е сопраното Герга-
на Русекова[13].

Дон Хосе бе Костадин Андреев – 
може би най-добрият тенор в мо-
мента в Софийската опера. Той из-
гради един чудесен образ на влюбе-
ния войник. В първо действие има-
ше пасажи, в които като че Андреев 
надцени възможностите си. Но 
цялостното впечатление е за една 
перфектно обмислена, репетирана 
и изиграна роля.

Веселин Михайлов в ролята на 
Ескамилио лично за мен не беше 
достатъчно убедителен като участ-
ник в действието. Може би това се 
дължи и на режисьорското вижда-
не за неучастието му в централния 
кръг. Но и на неубедителното му во-
кално присъствие в спектакъла.

Микаела се показа като крехко 

ва-Кармен „на пръв поглед се виж-
да нейната игривост, чувственост, 
повърхностност в характера, но ако 
се вгледаш повече, откриваш този 
мистичен и повече тъжен човек, 
който търси нещо висше в любовта, 
търси нещо, което не е открил, тър-
си себе си. Тя и така умира, без да от-
крие това, което търси“[11]. Кръсте-
ва изгражда една неспокойна Кар-
мен, със свой усет за случващите се 
събития, което я оставя в позицията 
на самотна и неразбрана, но отсто-
яваща правата си героиня. В ролята 
на Кармен, Кръстева е не само бри-
лянтна като вокално изпълнение, 
но и съвършена актриса. Нейното 
пластично присъствие, особено в 
Хабанерата и Сегидилята, беше за-
бележително.

За ролята на Кармен е поканена 
от Карталов и Саня Анастасия – ме-
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възможно високо качество на опер-
ните представления. Доказателство 
за това е, че около седмица преди 
премиерата на „Кармен“ бяха свър-
шили билетите и за шестте спек-
такъла, предвидени за ноември. 
И поради нарасналия зрителски 
интерес се обявиха допълнителни 
спектакли. Факт, който припомня и 
допълнителните спектакли и вико-
вете „търси се“ за оперните пред-
ставления на Карталов на откритата 
сцена пред бившия мавзолей. Сигу-
рен съм, че това се дължи не само 
на дългото отсъствие на заглавието 
„Кармен“ от репертоара, а и на уме-
лата репертоарна политика на ръ-
ководството на Софийската опера.

[1] Анри Мейяк и Лудовик Хале-
ви сътрудничели в някои заглавия 
и на създателя на оперетата Жак 
Офенбах.

[2] Виж „Книга за операта“ – https://
chitanka.info/text/8501/22#textstart.

[3] Виж сайта на Софийската опера 
– https://www.operasofia.bg/novini/
item/6068-karmen-edna-refleksiya-
na-tragichna-vina-ot-drevnogratzka-
tragediya.

[4] Пак там.
[5] Карталов не работи за първи 

път с Миодраг Табачки.
[6] Но без Ескамилио.
[7] Диригентът Кейтаро Харада е 

роден в Токио, Япония. Завършва 
Академията на изкуствата „Интер-
лохън“ и Университета на Мъсър. 

и невинно създание, но достатъч-
но силна духовно, за да може да се 
престраши да потърси Дон Хосе 
първо в казармата, после в кръчма-
та и накрая – в леговището на кон-
трабандистите. Цветана Бандалов-
ска в тази роля беше запомняща се 
и според мен я изгради много убе-
дително.

Останалите персонажи – Ремен-
дадо, Данкайро, Цунига, Моралес, 
Мерседес и Фраскита – макар и вто-
ростепенни, бяха изиграни от дос-
татъчно силни солисти и пролича 
детайлната режисьорска и мизан-
сценна работа с тях.

В много важен за постановката 
персонаж се превъплъти хорът на 
Софийската опера под диригент-
ството на Виолета Димитрова. Из-
пълненията на хористите бяха ин-
тонационно чисти, плътни и наис-
тина въздействащи.[14]

Като обобщение бих могъл да 
кажа, че Софийската опера и балет 
все повече и повече се доближава 
до световните оперни театри – не 
само с качеството на постановки-
те, но и с възможността да се видят 
и чуят на нейната сцена световни 
певци, диригенти и артисти. Само-
чувствие ни дава и фактът, че имен-
но тази премиера ще бъде предста-
вена и на поредното турне на Опе-
рата в Япония през 2018.

Вижда се, че макар и с минимални 
средства за култура от държавата, е 
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Гастролира по цял свят в междуна-
родно известни оперни театри и е 
солист на авторитетни оркестри. 
Ролята на Кармен тя изпълнява и в 
Сараевския национален театър.

[13] Гергана Русекова е позната от 
ролята на Кундри в сценичната мис-
терия „Парсифал“ от Рихард Вагнер. 
Тя посещава много майсторски кла-
сове, специализира в Университета 
Дюкейн в Питсбърг. Участва в мно-
жество български и световни кон-
курси за изпълнителско изкуство.

[14] В четвърто действие хорът не 
присъстваше на сцената. Хористите 
пееха зад кулисите, като запазиха 
основната си функция на комен-
татори, но на събития, ставащи не 
пред очите на зрителя.

Сред най-известните му учители са 
Лорин Маазел и Фабио Луизи. В мо-
мента работи предимно в САЩ.

[8] Всъщност в България подобно 
преместване са правили предста-
вители на диригентското изкуство 
като Влади Симеонов и Росица Ба-
талова, но то така и не навлиза в 
практиката.

[9] https://www.operasofia.bg/
novini/item/6121-v-duma-tri-primi-
presazdavat-karmen-v-sofiiskata-
oper.

[10] https://www.operasofia.bg/
novini/item/6095-s-karmen-predi-
premierata-nadya-krasteva-otblizo.

[11] Пак там.
[12] Сръбското мецосопрано 

Саня Анастасия завършва Универ-
ситета за музика и изпълнителски 
изкуства в Грац и Виена, получава 
и много международни награди. 
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на известни хора от миналото. 
Започнал да снима през 70-те 
години, фотографията на Иван 
Григоров е своеобразна маши-
на на времето – връща ни към 
едно отминало детство или мла-
дост, през водовъртежа на пре-
хода до наши дни. Самият той 
скромно отбелязва:

„Един малък, по-скоро ретро 
поглед към последните немал-
ко години, които минаха и през 
обектива ми.“[1]

Снимките са автентично чер-
но-бели, без така популярното 
дигитално обръщане, създаде-
ни на лента и показани необра-
ботени.

„Не съм обръщал цветни 
снимки в черно-бели, както сега 
е модерно, защото до 1995 г. ня-
маше търсене. Цветно се пуб-
ликуваше в малко списания. А 
трябваше и да се носи тежкият 
„Пентакон“, защото искаха от 
диапозитиви 6/6.“[2]

Простичко разказано, от прак-
тическия опит. Тази изчисте-
ност на техниката обаче ни връ-
ща към едно от най-ценните 

ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Без много шум или рекламни 
кампании на 10 ноември 2017 
г. в Клуб галерия на фоторепор-
тера (в подлеза на Министерски 
съвет) се откри изложбата „По-
глед във времето“ на фотографа 
Иван Григоров. Експозицията 
включва 100 снимки, направе-
ни приблизително през послед-
ните 40 години. Датата не е 
случайна – 10 ноември бележи 
граница както на журналисти-
ката, така и на цялото ни обще-
ство, а самият автор я прескача 
и създава мост от образи. Мно-
го от представените снимки са 
от събитията около тази дата – 
пожара на Партийния дом, вди-
гането на петолъчката, тълпите 
и т.н., но е запечатал и лицата 

ФОТОГРАФИЯТА КАТО ДОКУМЕНТ
Йосиф Аструков
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лата и изведнъж виждаме, че в 
момента слагат в земята ядрото 
на реактора. Та в Атомната виж-
даме това и снимаме бързо с ка-
мерата (аз съм асистент). Вадя и 
фотоапарата – снимам, снимам. 
После отварям – вътре не съм 
сложил лента… Щях да имам 
уникални кадри…“[3]

Иван Григоров завършва Фа-
култета по журналистика през 
1975 г. и работи във вестник 
„Поглед“ до 1995 г.

„Първата ми отпечатана сним-
ка е във вестник „Старт“. Беше 
шутът на Стефан Павлов – Фифи 
Перото, с който „Левски“ поведе 

достойнства на фотографията 
– чистата ѝ автентичност като 
документ. От кадрите на Иван 
Григоров ни гледа реалността – 
такава, каквато тя е била. Добре 
композирана, без постановъч-
ност и излишна бъбривост виж-
даме живота такъв, какъвто е 
бил. Хората с техните ежедневни 
дрехи и проблеми, някогашните 
улици, сгради и коли, и разбира 
се, куриозите на времето.

„Един от куриозните ми слу-
чаи беше, когато слагаха втория 
реактор на АЕЦ. Никой не знае-
ше, че го монтират. Ние отива-
ме да снимаме просто центра-
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които си отиват заедно с това 
поколение, са сериозна загуба 
за паметта ни. Независимо че тя 
отразява единствено субектив-
ната, лична, но пък човешка 
гледна точка. „Поглед във вре-
мето“ поне частично хвърля 
светлина върху изминалите го-
дини – такива, каквито те бяха. 
Поне докато трае изложбата – 
до края на ноември.

[1] https://impressio.dir.bg/
p h o t o g r a p h y / i v a n - g r i g o r o v -
s h o t l a n d s k i y a - b o e t s - n a -
balgarskata-fotozhurnal ist ika 
(13.10.2017).

[2] Пак там.
[3] Пак там.
[4] Пак там.
[5] Пак там.

срещу ЦСКА с 1:0. Топката не се 
виждаше. Оставих снимката на 
пропуска на в. „Старт“ и на дру-
гия ден я видях отпечатана във 
вестника. До нея беше друга фо-
тография на колегата Скрински, 
на която вратарят се хвърля и 
кълбото влиза в мрежата. Беше 
ноември 1971 г. В „Поглед“ оти-
дох през лятото на 1977 г. – пре-
дадох материали и главният ре-
дактор Ясен Антов каза: „Идваш 
на работа при нас“. Обикновено 
пътувах в чужбина на принци-
па без право на пътни и днев-
ни. Имахме билети от „Балкан“. 
Който си уредеше някъде, прес-
пива – и така съм бил на много 
места.“[4]

Епохата… времето… нашият 
живот тогава. Думите често мо-
гат да звучат абсурдно, но за-
снетият документален образ не 
може да излъже. А неговите раз-
кази само допълват образите от 
снимките.

„Палежът на Партийния дом 
и пожарът на цирка. Тогава ми 
прибраха половината филми и 
ми ги върнаха след две години. 
Останалите успях да скрия. От 
това събитие в целия български 
печат излезе само една снимка 
в „Поглед“ въпреки забраната. А 
на главния редактор му дърпаха 
ушите.“[5]

Често си мисля, че историите, 
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ла за съвременни танци (ШСТ) „Ем 
Ей Денс“. Любителите на танца от 
Хасково – ТСК „Тангра“, ТО „Тан-
гра“, БШ „Алегро“ – бяха техни до-
стойни конкуренти. Изпълнения 
от четири старозагорски танцови 
школи – БШ „Феерия“, ДС „Кари-
бе“, Джаз-балет „Каприз“, „Въл-
шебни криле“ – радваха зрители-
те. Сред пловдивските участници 
впечатляваха възпитаниците от 
„Ера балет“ на Кремена Шопова 
и „Мюзикхолен театър“ на Нико-
лай Серафимов. Стилни, много 
музикални, а така също и смисле-
но-съдържателни бяха танците на 
Балет „Тинити“, „Звездни деца“ и 
„Звездна дъга“ от Варна. Сред на-
градените техни възпитаници Ке-
ран Костадинов и Неда Тенева от 
Балет „Тинити“ спечелиха най-ве-
че със стилното си и много тех-
нично изпълнение в сферата на 
съвременната хореография, с ин-
тересни акробатични поддръжки, 
но поднесени с вкус и без да се 
акцентира върху техниката. Два-
мата имат много добра симбиоза 
и дуетите им бяха впечатляващи. 
Сред варненските колективи бяха 
и тези от НЧ „Отец Паисий“, а Сли-

Конкурсът „България танцува“ 
се провежда за 12-и път в Дими-
тровград. Той е притегателен 
център не само за непрофесио-
нални танцови школи, но и за 
професионални училища като 
Националното училище за тан-
цово изкуство (НУТИ) в София, 
Националното училище по изку-
ствата (НУИ), Русе, Националното 
училище за музикално и танцово 
изкуство (Бургас). Състезаваха се 
възпитаници от общо 29 балетни 
и танцови формации от цяла Бъл-
гария. С две школи и специална 
награда за постановка, посветена 
на 70-годишнината на Димитров-
град, се представиха домакините 
– Окръжен център за танцово из-
куство (ОЦТИ) „Галаксико“ и Шко-

МУЗИКА

БЪЛГАРИЯ ТАНЦУВА В ДИМИТРОВГРАД
Анелия Янева
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немалко постановки, които са съ-
временна версия на български 
народен танц, а елементи от хип-
хоп присъстваха в не една и две 
от представените съвременни хо-
реографии.

Разбира се, трудно могат да се 
сравняват децата от професио-
налните училища, които танцуват 
всеки ден, с тези от частните, об-
щински и читалищни формации, 
чието обучение е два-три пъти 
седмично. Но те пък завладяват 
сцената с ентусиазма и отдаде-
ността си на танца. А и наградният 
фонд позволява да бъдат поощря-
вани и най-малките успехи. Освен 
това възпитаниците на НУТИ са 
безспорни в сферата на класиче-
ския танц, но при съвременната 
хореография често отстъпват на 
по-техничните изпълнения на ос-
таналите състезатели. По прин-

вен, Свиленград, Казанлък, Раз-
град, Пазарджик, Мездра се пред-
ставиха с по една танцови школа. 
За съжаление, има и обърквания, 
когато имената съвпадат – Ба-
летна школа (БШ) „Грация“, Гор-
на Оряховица, и Балетно-танцов 
център (БТЦ) „Грация“, Казанлък. 
Но дори и от София се представи-
ха няколко танцови институции – 
Националното училище за танцо-
во изкуство (НУТИ), Балетна шко-
ла (БШ) „Маша Илиева“, Балет-
но-танцова школа (БТШ) „Бисер“.

Според статута децата са разде-
лени в четири възрастови катего-
рии: до 7 години, до 5-и клас, до 
8-и клас и до 12-и клас. Танцува 
се в няколко направления – кла-
сически танц, характерни танци, 
съвременен танц. Не са включе-
ни участия с български народни 
танци и улични танци, но имаше 
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единственият български конкурс, 
който се провежда без такса учас-
тие – изцяло за сметка на община 
Димитровград. Конкурсът е под-
крепен обаче и от Министерство 
на културата, което е от огромно 
значение.

Гордост за димитровградчани е 
и току-що откритата нова спортна 
зала „Младост“, с модерно оборуд-
ване и удобен дизайн, чието пър-
во събитие беше именно конкур-
сът „България танцува“. За първи 
път присъствам на този конкурс, 
но съм впечатлена от количество-
то деца и школи, които се пред-
ставиха. Радвам се, че в България 
има толкова много преподавате-
ли ентусиасти, които да възпита-
ват усет за красота и предпочи-
тания към танца. И че кметът на 
община Димитровград – Иво Ди-
мов – има желанието и амбицията 
да инвестира в изкуство и култу-

цип конкурсът позволява участие 
на спортни и акробатични школи, 
чието представяне завладява с 
ефектите си. Макар понякога не-
оправдано включените в хорео-
графската канава „мост“, „колело“, 
„шпагат“ да изглеждат като повто-
рение на вече видяното.

Освен традиционните първо, 
второ и трето място, в наградния 
фонд са предвидени и девет сти-
пендии за едногодишно обучение 
– по три за всяка категория – кла-
сически танц, характерни танци, 
съвременен танц. Разбира се, би 
било от полза, ако тези стипен-
дии се увеличат и обхващат не 
само най-големите в 4-а възрас-
това група, но поне и тези от 3-а 
възрастова група. Бяха раздадени 
и допълнителни награди, книги и 
грамоти, а най-малкият участник 
получи огромна торта.

„България танцува“ е навярно 
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всеотдайност и желание всички 
да са обгрижени и да си тръгнат 
щастливи направи тридневното 
пребиваване на състезателите в 
Димитровград истински празник.

ра. Това пролича и в няколкоме-
сечните вече чествания на 70-го-
дишнината на града, изпъстрени 
с интересни културни събития. 
Конкурсът съществува и благода-
рение на Тихомир Митев, чиято 
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че три от шестте „най-знамени-
ти изпълнителки“[2] на Тоска са 
българки – Райна Кабаиванска, 
Гена Димитрова, Анна Томо-
ва-Синтова.

А ето как Райна Кабаиванска 
вижда ролята си в цитат от Роза-
лия Бикс: „Всичко в поведение-
то на тази жена трябва да бъде 
– според Кабаиванска – „малко 
над“ обикновеното, очакваното, 
при това – раздиплено в безброй 
нюанси на характера. Защото 
Флория Тоска е жена, но преди 
всичко примадона, т.е. животът 
за нея е и винаги ще бъде сцена. 
Тоска е роля именно от тези, с 
„предупредителна окраска“, на-
всякъде се забелязва. Но имен-
но това „малко над“ изисква от 
артиста-певец най-сложното – 
естетическа мярка, вкус. Колко 
„над“ и в какво да проличи – не 
изобщо, а в образа?“[3].

Не съм сигурен, че тези думи 
са водили Александрина Пенда-
чанска в концепцията ѝ за тази 

Създадена по едноименната 
драма на Викториен Сарду и с 
музиката на Джакомо Пучини, 
операта „Тоска“ представя по-
литическите борби между ро-
ялисти и републиканци, които 
повлияват и върху съдбата на 
художника Каварадоси и опер-
ната примадона Флория Тоска.
[1] Самата идея – оперна при-
ма да изиграе на сцена оперна 
прима – съвсем не е толкова 
лесно осъществима, както би 
изглеждало отстрани. Разгръ-
щайки програмата от спектакъ-
ла, с вълнение си припомних, 

МУЗИКА ТЕАТЪР

„ТОСКА“ – ГОСТУВАНЕ НА 
АЛЕКСАНДРИНА ПЕНДАЧАНСКА И КАМЕН 
ЧАНЕВ В СОФИЙСКАТА ОПЕРА
Ставри Ангелов
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новки на различни режисьори. 
Работи с диригенти като Рикар-
до Шайи, Шарл Дютоа, Адам 
Фишер, Рене Якобс, Владимир 
Юровски и много други.

И зрителите, които препъл-
ниха Софийската опера, не ос-
танаха разочаровани. В изпъл-
нението ѝ се чувстваше сигур-
ност, актьорската ѝ игра беше 
убедителна, без да преиграва. 
Жестовете и мимиките бяха точ-
но премерени и съобразени с 
бурята от разнопосочни чувства 
на героинята. Особено завладя 
с емоцията си последната сцена 
между Тоска и Скарпия. С пре-
мерена несигурност Тоска-Пен-
дачанска напипва ножа на маса-
та, но когато баронът е вече зад 
нея, тя без колебания го забива 
в гърдите му. След това бързо 
обхожда помещението, хаотич-
но търси написаното от Скар-
пия писмо и трескаво побягва.

Вокалното присъствие на 
Пендачанска също е впечатля-
ващо. Личи си детайлното вник-

роля. В интервю пред БНР Алек-
сандрина Пендачанска споделя, 
че в детските си години е при-
съствала на детайлната работа 
на майка си над тази роля под 
ръководството на диригента 
Михаил Ангелов. Точно той под-
тиква и Александрина Пенда-
чанска да включи в репертоара 
си „Тоска“. А за дебюта си в роля-
та на Флория Тоска Александри-
на Пендачанска избира именно 
сцената на Софийската опера.

Този дебют се очакваше от 
меломаните с много голям ин-
терес. Александрина Пендачан-
ска започва своите първи уроци 
по пеене с майка си – световно 
признатия сопран Валери Попо-
ва. На 19-годишна възраст тя пе-
чели конкурса „Антонио Двор-
жак“, Международния вокален 
конкурс в Билбао и Певческия 
конкурс на Южноафриканския 
университет UNISA в Претория. 
Пендачанска през годините из-
работва един огромен репер-
тоар, който съответства на ши-
рокия ѝ гласов диапазон. Из-
пълнява роли от всички оперни 
жанрове – от барока до съвре-
менността. Пее в театри в це-
лия свят – Берлинската държав-
на опера, Виенската държавна 
опера, Торонто, театър „Ан дер 
Вийн“, Санта Фе, Токио, Москва 
и др., където участва в поста-
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вана сдържаност, която достиг-
на своята кулминация в арията 
след възгласа Vittoria!

Трето действие също подне-
се попадения в изграждания от 
Камен Чанев образ. На първо 
място това е предсмъртната му 
ария. Колко нюансирано може 
да звучи гласът на един певец 
във високия регистър – това 
демонстрира в изпълнението 
си Чанев. В арията му чувство-
то нарастваше от скрита печал 
към огромна мъка, която след 
появата на Тоска отстъпи пред 
светлите тонове, ясното крис-
тално звучене и оптимистичния 
блясък в гласовия му регистър.

В общите им сцени Чанев и 
Пендачанска си партнираха ве-
ликолепно – и като вокал, и като 
актьорско присъствие, с детайл-
но изваяни мизансцени, двама-
та бяха прекрасно подготвени 
за спектакъла.

За въздействието от изпълне-
нието на двамата гост-солисти 
ключова роля имаше и Бисер 
Георгиев – в ролята на барон 
Скарпия, злия шеф на римската 
полиция. Неговото поведение 
и актьорска игра бяха на висо-
кото ниво на Пендачанска и Ча-
нев. Той беше хладнокръвният 
следовател в първо действие, 
когато се опитваше да разбе-
ре от Тоска дали знае нещо за 

ване във всеки тон и търсене на 
най-точните нюанси за негово-
то изпълнение. Особено силен 
момент беше изпълнението на 
арията от второ действие “Vissi 
d’arte” („Живях за изкуството“). В 
началото Пендачанска започна 
с едва доловимо pianissimo. Във 
втория дял на арията изпъл-
нението се разгърна не само в 
пеенето, но и в емоцията, об-
хванала самата изпълнителка, 
както и публиката. За да може 
да завърши с въпроса „защо?“ 
отново в тиха динамика. Аплау-
зите на зрителите за Пендачан-
ска тук бяха дълги и заслужени.

Камен Чанев[4] беше равнос-
тоен партньор на Пендачанска 
в „Тоска“. Той гостува по-често 
на сцената на столичния ни опе-
рен театър. В актьорската игра 
на Чанев ми направи впечат-
ление убедителността във вза-
имоотношенията му с всички 
сценични партньори. Особено 
във второ действие. В начало-
то – когато Скарпия го разпитва, 
си личеше неговата едва скри-
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тамента на Скарпия в „Палацо 
Фарнезе“. Накрая той се превръ-
ща в горната тераса на замъка 
„Сант Анджело“, откъдето Тоска 
се хвърля във водите на Тибър. 
Тази многозначност в символи-
ката при обиграването на деко-
ра не е нова за постановките на 
акад. Карталов. Но и този път 
въздействието ѝ е внушител-
но. Като втори план се използва 
пространството между авансце-
ната и подиума на сценичното 
действие – оттам минават поли-
цаите, които търсят Анджелоти; 
шествието с осъдения на смърт 
Каварадоси; приближените на 
Скарпия, преследващи Тоска в 
края на трето действие.

Оркестърът на Софийската 
опера, под диригенството на 
Григор Паликаров, акомпанира-
ше прецизно и със съответна-
та динамическа мощ. Незабра-
вимо за меломаните ще остане 
pianissimo-то от арията на Тоска 
от второ действие. Стремежът 
на Паликаров беше емоционал-
ният градус на оркестъра да съ-

бягството на Анджелоти; тайно 
влюбения в нея мъж, който с 
все по-нарастващото му настър-
вение се опитваше да постигне 
желаната жена чрез изнудвания 
и обещания. Което му коства и 
живота.

Изключителното присъствие 
на знаменити българи даде кри-
ле и на Петър Бучков (Анджело-
ти), Илия Илиев (Клисар), Нико-
лай Павлов (Сполета), Алексан-
дър Георгиев (Шароне), Дими-
тър Станчев (Тъмничар) и Йо-
ана Кулева (Овчарче), които се 
опитаха да бъдат на световното 
ниво на своите колеги.

За съжаление, не бих могъл 
да кажа същото за участието на 
Хора на софийските момчета. В 
сцената с Клисаря те се предста-
виха доста добре – актьорски, 
но изобщо не можеше да се чуе 
какво пеят.

Режисьорският прочит на Пла-
мен Карталов в „Тоска“ се отлич-
ва с детайлно изработване на 
мизансцените, при което обаче 
водещо начало има музикална-
та драматургия. Един огромен 
кръст и неговата проекция вър-
ху сцената заема централно мяс-
то в сценографското решение. 
Той служи за стена на църквата 
„Сант Андреа дела Вале“, къде-
то Каварадоси рисува. Кръстът 
играе ролята на таван в апар-
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мюзикъл 1890–2010. Рецензии. 
Отзиви. Коментари. С., 2015, с. 
87.

[4] Камен Чанев се дипломи-
ра в ДМА „Панчо Владигеров“, 
специализира оперно пеене в 
Рим. Прави дебют във Виенска-
та Щатсопера в ролята на Де 
Грийо от операта „Манон Леско“ 
от Пучини. Той е постоянен гост 
на Римската опера, Дойчеопер 
– Берлин, Баварската опера – 
Мюнхен, Монреал опера, Ва-
шингтон опера, Болшой театър 
– Москва и други. Работил е с 
множество известни дириген-
ти като Рикардо Мути, Лорин 
Маазел, Юровски и други. Има 
в репертоара си повечето от 
централните тенорови партии 
в опери на Верди, Пучини, Бизе, 
Моцарт.

ответства на този на певците. И 
смятам, че този спектакъл може 
да бъде еталон за прецизен 
акомпанимент.

Би било щастие това предста-
вление и този дебют на Алек-
сандрина Пендачанска да ѝ до-
несе още една коронна роля в 
нейния репертоар и още мно-
го представления на „Тоска“ по 
света!

[1] Пучини пише до издателя 
си: „Именно в „Тоска“ аз виждам 
опера, напълно подходяща за 
мен: без излишни удължения, 
даваща повод за ефектен спек-
такъл и най-богати възможнос-
ти за използване на музиката“. 
Цитат по Сагаев, Любомир. Кни-
га за операта. С., 1976, с. 441.

[2] „Тоска“. Опера от Джакомо 
Пучини. Програма за спектакъ-
ла, с. 9.

[3] Бикс, Розалия, Анелия Яне-
ва, Румяна Каракостова, Миг-
лена Ценова-Нушева, Емилия 
Жунич. Български музикален 
театър. Опера, балет, оперета, 
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Байкал, в близост до което се на-
мира Чьокловото блато“. Две мо-
мичета искат да станат биолози и 
запленени от природата, често се 
връщат при блатото, за да правят 
снимки. Тези деца разказват на 
зрителите за богатството на при-
родния свят, обитаващ Чьоклово-
то блато. Селото обаче е посетено 
от богат инвеститор, който иска 
да пресуши блатото и да направи 
на негово място хотел. Така двете 
момичета се сблъскват със сина 
на въпросния инвеститор, посе-
тил с работниците си бъдещата 
строителна площадка. Момчето 
постоянно се оплаква от ухапва-
нията на комарите и се хвали с 
влиянието на баща си, без и да 
подозира за богатия животински 
и растителен свят на мястото. За 
да го вразуми, Феята на живота 
превръща момчето в прилеп. Той 
трябва да попречи на баща си да 
направи строежа и едва тогава 
отново ще придобие човешкия 
си образ. Вече като прилеп, мом-
чето се запознава с обитатели-

Детско-юношеската студия за 
опера и балет „Маргаритки“ при 
Държавна опера – Стара Загора 
гостува в София с мюзикъла „Едно 
лято в едно блато“. По идея на 
специалистите от Института по 
зоология на БАН –Ния Тошкова и 
Виолета Желязкова, творбата се 
стреми чрез силата на изкуството 
да насочи вниманието към съд-
бата на една от българските при-
родни забележителности – Чьо-
клово блато в природен резерват 
„Байкал“, община Радомир.

Според сайта на Старозагор-
ската опера[1] сюжетът се разви-
ва „през лятната ваканция в село 

МУЗИКА ТЕАТЪР

МЮЗИКЪЛ ЗА ДЕЦА И ИЗПЪЛНЕН ОТ 
ДЕЦА ГОСТУВА НА СЦЕНАТА НА ТЕАТЪР 
„БЪЛГАРСКА АРМИЯ“
Ставри Ангелов
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на живо как изглеждат тези живот-
ни. Едновременно с това описва-
ните животни имат в действието 
и свои деца изпълнители, които 
пеят, танцуват и играят в предста-
влението.

Искам да поздравя Радост Мла-
денова-Арабаджиева – режи-
сьор и хореограф, а също и ръко-
водител на балетната школа към 
Студията – за работата ѝ с децата. 
Те са на различна възраст и с раз-
лични актьорски задачи. Въпреки 
това синхронът в танцовите из-
пълнения беше безупречен. Хо-
реографът е успял да представи 
обитателите на блатото с различ-
на пластична и танцова характе-
ристика. Впечатлява чудесната 
работа и добре усвоеното сце-
нично пространство в танците. 
Бих препоръчал обаче по-пре-
цизно обмисляне на различните 
връзки в мизансцена и сценич-
ното действие, но това е забележ-
ка към режисьорската работа на 
Арабаджиева.

Някои слабости на режисурата 
са недостатъци и на либретото на 
Мая Дългъчева. Има някои не-

те на блатото и харесва живота 
там. Затова, когато идват багери-
те, изведнъж се завихря торнадо, 
момчето прилеп препречва пътя 
на багерите. Блатото е спасено и 
главният герой отново става мом-
че.

Спектакълът впечатлява с ак-
туалното си послание и силната 
актьорска игра на децата изпъл-
нители. Специална похвала заслу-
жават ръководителите на ДЮСОБ 
„Маргаритки“ за мотивацията и 
работата с тези талантливи деца. 
Усилията на постановъчния екип 
са увенчани с един стегнат спек-
такъл, който върви гладко. Личи 
огромното желание и любов на 
децата участници.

В традициите на мюзикъла в 
представлението, освен говоримо 
слово, са включени още и множе-
ство танци и песни, но така също 
и мултимедии. Например още в 
началото, докато двете момичета 
разказват за защитените животни 
в Червената книга на България, 
чрез мултимедия се прожектира 
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издигнатото място, от което Фея-
та на нощта (може би асоциации 
с Царицата на нощта от операта 
„Вълшебната флейта“?!) излиза на 
сцената.

Музиката (композитори Мар-
гарита Шоселова и Николай Цо-
лов) е с номерна структура и все-
ки музикален номер би могъл да 
съществува и извън рамките на 
мюзикъла. Маргарита Шосело-
ва, като автор на песните в мю-
зикъла, трябва да бъде поздра-
вена за разнообразните музикал-
ни характеристики на отделните 
животни. Докато главните герои 
– двете момичета и момчето – ня-
мат собствено музикално предста-
вяне. А соловата изява на момче-
то е само една приспивна песен, 
но без отношение към неговия 
образ. Аранжиментите на песни-
те – автор Николай Цолов – са 
богато и разнообразно оркестри-
рани. Той е композирал и инстру-
менталната музика, която звучи 
по време на някои от танците и в 
повечето говорни епизоди.

Заслужава похвала и работа-
та на вокалния педагог Зорница 

изведени докрай сюжетни линии. 
Например, докато момчето е ома-
гьосано като прилеп, той, впечат-
лен от влюбените чапли, споме-
нава, че би искал да каже подобни 
думи и на едно от момичетата. Но 
не е ясно за кое от тях става въ-
прос, а и то не се случва до края 
на пиесата. Една от костенурки-
те, които момчето прилеп сре-
ща в блатото, се оказва неговата 
собствена. Много добре е развита 
сцената дует между живеещото 
в природата животно и домаш-
ната костенурка. Но идеята няма 
продължение в сюжетната линия. 
Сцената с торнадото – кулмина-
цията в спектакъла – би могла да 
се направи с повече фантазия и 
чрез мултимедията да се създаде 
впечатление за истинска буря.

Костюмите на отделните живот-
ни са интересни и направени с 
вкус от Денис Иванов, който е и 
асистент-режисьор в Старозагор-
ската опера. Той е автор и на сце-
нографията, решена във водно 
синьо. Важен неин компонент е 
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шеската студия за опера и балет 
„Маргаритки“ при Държавна опе-
ра – Стара Загора много и разно-
образни предизвикателства, кога-
то посягат и към утвърдени бъл-
гарски и чужди образци на музи-
кално-сценичното творчество за 
деца. Репертоар, който значител-
но би обогатил не само изпълни-
телите, но и техните ръководите-
ли.

[1] На спектакъла липсваше пе-
чатна програма и единственият 
източник за тази рецензия, освен 
личното впечатление, се оказва 
сайтът на Държавна опера – Ста-
ра Загора.

Желязкова. Към чистото интони-
ране на децата трябва да се доба-
ви и естествената постановка на 
гласа. Усеща се и приносът на съ-
трудника по актьорско майстор-
ство Деница Янакиева. Студий-
ните записи са осъществени от 
Йовко Йовчев, а мултимедията е 
дело на Николай Стоянов и Пла-
мен Асенов.

Много органично се вписват в 
спектакъла и по-големите учас-
тници от Държавна опера – Стара 
Загора. Въпреки заеманите от тях 
епизодични роли, те подпомогна-
ха изпълнителите деца в техните 
творчески задачи.

В заключение бих искал да поз-
дравя целия екип на Детско-юно-
шеската студия за опера и балет 
„Маргаритки“ при Държавна опе-
ра – Стара Загора. Изграждането 
на цялостно сюжетно действие, 
при това представяно от деца, е 
сложна задача за целия творче-
ски екип. Доближаването до музи-
кално-сценичните произведения 
влияе върху музикалното възпи-
тание на децата и юношите. Осо-
бено когато децата са не са само 
зрители, а и изпълнители. Така те 
по-активно се приобщават към 
музиката и сцената, формират 
вкус и критерии за музикалната 
сцена.

Пожелавам на децата и техни-
те ръководители от Детско-юно-
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Балет, съвременна хореография, хореографска 
режисура, пластически театър, танц-театър, 
класически танц, модерен танц, хип-хоп, салса, 
сценични изкуства, танцов театър, физически 
театър, музикален театър, сценография

Православно изкуство-живопис, дърворезба, 
графика, архитектура; култове на български 
светци; чудотворни икони; художествени връзки и 
взаимодействия

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

VideoDance, екран и сцена, фотография
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Ставри Петров Ангелов
Доктор по музикознание и музикално изкуство 
0885 896 700, stavang@abv.bg, stavriangelov.alle.bg  
Специалист „Музика“ в Национален научен център за 
опазване на културното наследство, ИИИзк
Музикално-сценично творчество за деца от 
български композитори, преподаване на музика 
на деца от 2- до 7-годишна възраст, дирижиране, 
църковна музика, компютърен нотопис, клавирна и 
вокална педагогика.
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Електронно издание за авторска оперативна критика от учени и 
специалисти в областта на изкуствознанието и културологията 

Проектът и неговото продължение са подкрепени от Национален 
фонд „Култура“ при Министерство на културата

Редакционен екип: проф. д. изк. Камелия Николова, доц. д-р 
Андроника Мартонова, доц. д-р Миглена Ценова-Нушева, гл. ас. д-р 

Маргарита Куюмджиева

Коректори: Тереза Бачева, Ваня Петкова

Преводач: Милена Лилова

Компютърно обслужване, дизайн: Калоян Коравски

Координатор/ръководител: доц. д-р Миглена Ценова-Нушева

Платформата е замислена като своеобразна стойностна алтернатива 
на оперативната критика, съпътстваща актуални културни събития, 
писана обикновено от журналисти, неспециалисти, почитатели. В 
слу-чая автори на материалите са учени и специалисти по 
изобразителни изкуства, музика, театър, екранни изкуства, 
архитектура, културоло-гия (области, които съответстват на 
научния профил и акредитира-ните специалности в ИИИзк). 
Платформата предлага и коментари от професионалисти в 
изброените конкретни области на изкуствата и културата върху 
остри, текущи теми, изискващи и специализиран от-звук, 
тълкувания, авторска лична позиция.

Платформа за изкуства
Институт за изследване на изкуствата - БАН


