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Още след първия акорд
разбрах удивен, че пред
нас стои една ерудирана
музикантка,  с открояваща
се индивидуалност и твор-
чески  пълноценен дух, с не-
повторима стойност.Тя ка-
то почетен консул на „Ам-
нести Интернешънъл” обя-
ви, че ще изпълни творби,
написани от австриеца
Франц Шуберт, с четири
импромтюта и „Карнавал“
оп.9 на германеца Роберт
Шуман-автор на възвише-
ната и нежна „Аве Мария“.
Само ще добавя  за любо-
питния читател, че Роберт
Шуман за 16 години щаст-
лив семеен живот е създал
седем деца и още толкова
музикални шедьоври.
Носителката на наградата
„Рокфелер” – Габриела Мон-
теро,  демонстрира лирико-
психологическата същност на
музиката, която изпълни с из-
поведна откровеност.
По най-неусетен начин ние
разширихме своите  позна-
ния на този концерт, който
се отличи с неподправена
романтика на действител-
на основа. Разбрах емоци-
оналната връзка Шуберт-
Шуман. Именно Шуман
открива неизвестната Деве-
та симфония в до мажор
наШуберт , а Менделсон е
нейният първи диригент. С
изпълнението на Габриела
Монтеро произведенията
звучат истински и като не-
разрушима крепост, неза-
висимо от вековете, които
ги разделят.
Да не забравим, че нашата
гостенка е и активен защит-
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ник на човешките права в
нейната Родина. Нарекох я
вътре в себе си „Венецуел-
ския Шуберт”, който още в
1824 г. разкрива в едър
план темата за човека и дей-
ствителността, ненавиждай-
ки деспотизма и тоталитар-
ното още тогава. А Габрие-
ла Монтеро продължава да
поддържа пламъка на про-
мяната в другия край на
света.Триумфът на таланта
и са нейните импровизации
на различни теми от автори
през различни епохи. Рабо-
тещият в Цюрих българин
д-р Каценов седна зад роя-
ла и започна с народната пе-
сен  „У Станкини има ма-
мо“... Само с около дваде-
сет почуквания на клави-
шите се убедихме  за 10 ми-
нути в богатата изразна
възможност на клавирния
инструмент.
Избухна контрастно ярък
сблъсък на настроения, цик-
личност и асоциативно мис-
лене у слушателя, когато ни
беше предложено сами да из-
берем произведения, по кои-
то Габриела Монтеро да им-
провизира. Аз, от своя стра-
на, не пожелах Токата за пиа-
но, оп.7 от 1832 г.на Шуман, а
поисках Шопен и негово-
то„Ноктюрно в ми минор“.
Тук Габриела Монтеро въ-
обще не се замисли, защото
Шопен принадлежи към аб-
солютните музикални ге-
нии, за когото Шуман каз-
ва: „Творбите на Шопен са
топове, покрити с цветя“.
Публиката притихна за миг
пред вярната поданица  на
клавирното изкуство, апло-

дирахме възторжено Габри-
ела, защото тя ни прие в не-
йния свят, който тази нощ из-
пълни с нейна мисъл и с ней-
но съдържание първия кон-
церт от „Дните на класиката
в Балчик” през 2015 г., за да
открием творческото разно-
образие и самобитност  на
пианистката Монтеро, в ко-
ято се крие будна личност,
обгърнала живота от всич-
ки страни, заедно с времето
и промените в него.
Вместо да я приемем като
домакини, ние станахме
нейни гости, а тя ни разк-
ри своята спонтанна същ-
ност-непреднамерена, еле-
гантна и мъдра, без отте-
нък на каприз.
Тук трябва да благодарим
на г-н Сава Тихолов, PR на
Общината, който ни съоб-
щи, че Габриела Монтеро
за първи път идва в Бълга-
рия, и то направо в Бал-
чик. Реките, които се вли-
ват в морето, никога не го
напускат.
Така става и в различните
видове изкуства-мястото,
където са стаени  чувства-
та на хората, радостта ,на-
деждата, която ни крепи за
бъдещето. Нали всяка ре-
ка е млада, като всеки чо-
век .
Морето, народът и изкуст-
вото нямат възраст. Затова
ние трябва да изпитваме
дълбока почит и най-глав-
ното да чувстваме нуждата
от непреходните ценности
на живота като изкуството,
което носи живо ухание на
свежест и мъдрост.
               Георги ЙОВЧЕВ
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“Концерт за две цигулки и оркестър” от Й. С. Бах, със солисти Даниела Щерева и Марио Хосен, по време на
втората вечер от фестивала “Дни на класиката” в Балчик                                              Фото: Ерсин ИСМАИЛОВ
Вторият ден от шестото из-
дание на превърналия в
прекрасна традиция фести-
вал на класическата музика
"Balchik Classic Days 2015"
бе превърнат в истински
празник от камерния орке-
стър "Камарата Орфика"
със солист и диригент - име-
нития наш цигулар Марио
Хосен.
Любопитна е историята на
състава. Както се уверихме
и сами, той бе младолик и
космополитен. Част от ор-
кестрантите в него са бив-
ши или настоящи студенти
в НБУ. Артистичната мисия
на състава е да реализира
идеята за съдаване на кул-
турно сътрудничество ме-
жду музикантите от балкан-
ските страни с център Вие-
на. Именно в австрийската
столица е резиденцията на
Марио Хосен, активен и ка-
то изпълнител, и като педа-
гог. Той и неговият ансам-
бъл работят с надеждата да
бъдат оценени като култур-
ни посланици на Балканите
по целия свят. Името на Ор-
фей не е избрано случайно.
То носи специфичната твор-

ческа енергия от древно-
стта до наши дни. Марио
Хосен прави своя дебют
като солист на оркестър на
8 години. Получава обра-
зованието си в София, Ви-
ена и Париж. Солист с ме-
ждународна репутация,
свири с различни оркест-
ри по света, концертира на
5 континента. Свири и за-
писва със световноизвес-
тни артисти. Той е вдъх-
новител за създаването на
някои от новите му про-
изведения, като например
"Вратите на съня", посве-
тено на "Камарата Орфи-
ка" от композитора Геор-
ги Арнаудов.
Марио Хосен е основател
и артистичен директор на
"Камарата Орфика" и на
международната академия
с музикален фестивал
"Орфеус", които се прове-
ждат ежегодно във Виена,
а вече и в България и Япо-
ния. Той е почетен профе-
сор по цигулка в НБУ и
гост-професор в Япония.
Свири на цигулка "Глада-
нини" от 1749 г.
Програмата започна с "Ди-

вертименто" в ре мажор от
В.А. Моцарт. Както ни съ-
общи водещата на фестива-
ла Ирина Гъделева, това
произведение е създадено
от детето-чудо на австрий-
ската класическа музика на
16-годишна възраст. После-
два концерт за 2 цигулки и
оркестър от Й. С. Бах, при
което до Марио Хосен зас-
тана цигуларката Даниела
Щерева. Нейната артисти-
чна кариера се развива от-
въд океана, но е специален
гост на фестивала в нашия
град. Като докателство за
това, че Моцарт може да
създава и минорно настро-
ение бе следващото произ-
ведение - "Ададжио и Фу-
га" в до минор.
Всеки музикант, овладял
до съвършенство цигулка-
та, неизбежно се докосва до
неповторимата виртуоз-
ност на Паганини. Прозву-
чаха вариации "I Palpiti".
"Вратите на съня" се отво-
риха, за да потопят слуша-
телите в мистичната атмос-
фера, сътворена от Георги
Араудов, който на практи-
ка чу за пръв път своето

произведение на сцена. С
това завърши първата част
от концерта и последва 15-
минутна пауза.
Истинско украшение на ве-
черта бе втората част от
концерта, в която прозву-
ча известното на всички
произведение на Антонио
Вивалди - "Четирите годи-
ни времена". То представ-
лява 4 концерта - "Пролет",
"Лято", "Есен" и "Зима",
които пресъздават по непо-
вторим начин емоциите,
свързани с тези сезони, а
заедно изграждат хармони-
чната картина на живота.
Въодушевената публика
получи цели 2 произведе-
ния като подарък от Ма-
рио Хосен и "Камарата
Орфика", като последното
бе познатото танго от фил-
ма "Усещане за жена".
С нестихващи аплодисмен-
ти и на крака, балчишката
публика изпрати невероян-
тите музиканти и се зареди
с много позитивност и ду-
ховна наслада. Такава, коя-
то само класическата музи-
ка може да предостави.
           Ерсин ИСМАИЛОВ
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Третата вечер от фести-
вала "Дни на Класиката в
Балчик 2015" бе истори-
ческа, тъй като за пръв
път в историята на свое-
то провеждане влючи из-
цяло вокален концерт. Из-
пълнители бяха солисти-
те от мъжката вокална
формация "Юлангело".
Изцяло отдадени на ду-
ховната музика, дълбо-
ките им гласове впечат-
ляват слушателите неиз-
менно. През 1998 година
се събират първо трима
ентусиасти и това се ви-
жда и в името: "Юл" е
Юлиян Периклиев (бас),
"Ан" е Андрей Захариев
(тенор), а "Ге" е Георги
Къркеланов (баритон).
По църковно-славянката
музика се увличат в хо-
ра на гимназията за дре-
вни езици и култури "Св.
Константин Кирил Фило-
соф" в София.
По-късно в "Юлангело"
са привлечени дириген-
тът Йосиф Герджиков и
басът Пламен Бейков.
Започва активната кон-
цертна дейност на ансам-
бъла и той се увеличава
като състав. Сред гости-
те на фестивала бяха още

и Петър Петров, Геор-
ги Стрезов и Георги Зе-
ленков.
Освен на български,
част от песнопенията в
програмата бяха на ру-
ски, еврейки, древноар-
менски, грузински, ла-
тински и др. езици. Про-
звучаха песните "Гос-
поди сил", "Всякое ди-
хание", "Достойно
есть", "Слово благо",
"Се покаяния Учите-
ля", "Адон Олом", "От-
че наш", "Мимкомо",
"Святий Боже (П. И.

сленици, сказание "О,
писменехь" от Чернори-
зец Храбър, "Взбранной
воеводе (кондак на Св.
Богородица), където те-
кстът „Радуйся небес-
ная” се заменя с „Радуй-
ся Болгария”.
"Позволяваме си да на-
правим да направим то-
ва, понеже има преда-
ние, че по време на Ап-
рилското въстание кли-
сурските въстаници,
преди да влязат в реши-
телното сражение с тур-
ските пълчища, което,

Мъжка вокална формация “Юлангело” от София покори със стойностните си гласове , възхваляващи Бога.
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Чайковски). Най-бурни
бяха аплодисментите
след въздействащата
българска възрожденс-
ка песен "От как се е ми-
ла моя, майно льо". По-
следваха "Милосердия
двери" (Е.С. Азеев), "Diu
vi salvi Regina", "Salve
Regina", "Шен хар вена-
хи (Ти еси Лоза Истин-
ная), "Ми шеосо ни-
сим", "Пуста младост",
"Зайди, зайди, ясно
слънце", Триптих "Ста-
робългарска АзБука",
Тропар на Св. Седмочи-

както знаем от история-
та, завършва трагично,
пеят този Богородичен
кондак с този текст, за да
вдъхнат кураж и сили в
сърцата си." – сподели
един от солистите.
Прозвуча още и "Сей
день есть торжест-
венный" (обработка на
Тамара Ливанов). Този
концерт ни накара да по-
чувстваме старобългар-
ската атмосфера на на-
шата стара история, от
което имаме нужда.
       Ерсин ИСМАИЛОВ
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Поезията на Гергана Славо-
ва разкрива нейния неверо-
ятно богат вътрешен свят.
В него има съмнения, въз-
торзи, младежки оптимизъм
и мечтателност. А самата по-
езия впечатлява с разнооб-
разие във формата, с експе-
римент и дързост.  Учудва
тази нейна поетична зрялост
и дълбочина, тъй като сти-
хосбирката  „Размисли на
глас” е първият и опит да

събере своите поетични
наблюдения.
Поезията и е нежна, женс-
твена и топла. Характер-
на е със спонтанната си ис-
креност. Тя с лекота съз-
дава асоциативни връзки
и разкрива напълно душа-
та си, без задръжки, под-
нася като на длан своята
ранима чувствителност и
доверчивост.
               Сия ПАПАЗОВА


