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На 2 август 2011 г. от
19.30 ч. на откритата сце-
на на хотел „Мистрал” се
огласи от летен музикален
букет с участието на
проф.Йосиф Радионов,
представен от музикалния
директор на фестивала
Мартин Пантелеев. „Това
е друг мой учител, на ко-
гото много дължа като му-
зикант и не само.” – заяви
с видимо вълнение той. Са-
мият проф.Радионов беше
радостен да сподели колко
се гордее със своите уче-
ници, които смята, че са ве-
че „музиканти с мощни
крила” и е много щастлив,
че те го уважават по осо-
бено елегантен начин, ка-
нейки го на подобни проя-
ви. В духа на комплимен-
тите, видният цигулар из-
рази възхищение от Бал-
чик-„приказен български
град”, а фестивалът опре-
дели като „много луксоз-
на проява в днешно вре-
ме”.Проф.Радионов, заед-
но със Зорница Радионова
/пиано/, Мартин Пантеле-
ев /цигулка/, Марта Пан-
телеева /виола/, Пантелей
Пантелеев /кларинет/, из-
пълни една прекрасна раз-
нообразна програма, запо-
чвайки с поляка Виенявс-
ки /”Спомен от Москва”,
фантазия по мотиви на две
руски песни, композито-
рът е бил руски придво-
рен музикант/, продължа-
вайки със Соната №6, ми
минор, от Н.Паганини,
Андалузки романс от Сара-
сате, а кулминацията в майс-
торското изпълнение беше
„Рапсодия „Вардар” от П.Вла-
дигеров, творба, завладяваща с
оптимизма си, че Бог не ще изо-
стави България, както и Клари-
нетният квинтет в ла мажор от
винаги присъстващия Моцарт.

Публиката беше изнена-
дана, както с таланта нане-
уморимия проф.Радионов,
чиято цигулка не издържа
/скъса струна/явно тази

емоционална надпревара
на даровитите музиканти,
но и с участието на родите-
лите на Мартин и Веско
Пантелееви, майстори на ви-
олата и кларинета, солисти на
Софийската филхармония.

Вълнуващите дни на
класическата музика про-
дължиха на 5 август 2011
г. с рецитал на Веско Еш-
кенази/цигулка/,музикант
на годините 1994 и 2010 и
Людмил Ангелов /пиано/.
Дуото на изтъкнатите му-
зиканти, работещи съвме-
стно повече от 15 години,
изпълни любимата им Со-
ната за цигулка и пиано в
ми минор от Моцарт, две
творби на Шопен – Нок-
тюрно в ми минор и Скер-
цо в си бемол минор. Вдъ-
хновеното изпълнение на
двамата виртоози про-
дължи с любими творби
от Гершуин, повече от 6
песни и една солова пие-
са, както и на прекрасна-
та „Песен” на П.Владиге-
ров. Веско Ешкенази спо-
дели, че се гордее с това,
че в град като Балчик мо-
гат да се случат тези неща
– прекрасните класичес-
ки концерти.В последна-
та заключителна вечер на
фестивала под надслов
„Лятна оперна гала” бяха
изпълнени шедьоври из
опери, оперети, мюзикъ-
ли, с участието на очаро-
вателните сопрани Вален-
тина Корчакова и Русали-
на Мочукова, тенора Ма-
рио Николов и баритона
Иво Йорданов, както и на
„Спирит ансамбъл” /Петя
Мироленска, пиано, Диа-
на Чопева , цигулка, Ма-
рио Атанасов /цигулка/,
Борис Радилов ,виолонче-
ло, Елена Пъргавелова,
пиано, Милен Калчев,
контрабас/, току-що за-
върнал се от турне във
Франция и Италия.

„Избрали сме за граж-
даните на Балчик най-лю-

бимите си арии” – заяви
Мартин Пантелеев. И наи-
стина прозвучаха арии и
дуети от „Царицата на чар-
даша”, „Прилепът”, „Фанто-
мът на операта”, „Порги и
Бес”, „Уестсайдска история”.

Публиката дълго скан-
дира с „Браво” артистични-
те изпълнения на музикан-
тите /”Съмъртайм”на Гер-
шуин, „Мария”, „Моите
устни те целуват с жар”/.
„Това, което искам от Вас”
на Андрю Лойд Уебър
прозвуча като сбогуване и
искрено пожелание за нови
срещи с балчишката публи-
ка. Вълнуващият завършек
на тези, изпълнени с обич към
музиката и изкуството, с не-
повторима духовна атмосфе-
ра дни, беше „Наздравица-
та” от „Травиата” на Верди.

„За мен беше прекрасно да
бъда тук, беше чест да водя
такова събитие…Искрена
благодарност на Община
Балчик, на PR Сава Тихолов
и най-вече на кмета Нико-
лай Ангелов за тази специ-
ална възможност.” С тези
думи, които се чуваха вся-
ка вечер от Мартин Панте-
леев, музикалния директор
на фестивала, изричани с
любов и уважение, сред ап-
лодисментите на публика-
та, приключи последният
концерт от дните на класика-
та за тази година. С надежда
за следващото лято. ”Наде-
ждата, която крепи душите
ни”- както се казва в песента
на А.Л.Уебър.

Мария АНДРЕЕВА
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Публиката по време на фестивала бе многобройна
и възторжена.                                   Фото: М.Костова
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Летен музикален букет на проф. Радионов.        Фото: Г.Йовчев

Това се случи на чет-
въртия ден на фестива-
ла „Балчик класик дейз”
под надслов „Летен му-
зикален букет” по слу-
чай 60-годишнината на
проф.Йосиф Борисов
Радионов.  А ето какво
знаем за него – роден в
София през 1951 г., пръв
негов учител е бил ба-
ща му, а в музикалната
консерватория е в кла-
са на проф.Вл.Авра-
мов. За Радионов кри-
тиците пишат, че е ви-
соко надарена натура,
блестящ техник, излъч-
ващ собствена светли-

на. В тандем с Ангел
Станков получава лас-
кави оценки в Бълга-
рия, СССР, Италия, Хо-
ландия, Англия, Гър-
ция, а през 1993 г. поко-
ряват Осака, Япония, с
първа награда и златен
медал. Концерт майс-
тор в Софийската фил-
хармония и най-важно-
то преподавател на ди-
ректора на музикалния
фестивал маестро
Мартин Пантелеев.

Концертната вечер
започна с Н.Паганини,
соната №6,в ми минор,
а след нея нежно проз-

вучаха „Размишления”
от операта „Таис” на Ма-
сне. След радостните
овации на публиката по-
следва „Спомен от Мос-
ква” на Виенявски и  „Ра-
псодия”Вардар” на
П.Владигеров. Като фи-
нал весело прозвуча
„Пицикато ” от Щраус.
Всичко това стана под
акордите на пианото под
нежните пръсти на кра-
сивата съпруга на про-
фесора Зорница Радио-
нова.  Изпълнението им
се характеризираше със
сила, естественост и не-
принуденост, с профе-
сионална целеустреме-
ност и съсредоточеност.
По-късно на подиума се
появи маестро Мартин
Пантелеев и представи
родителите си Марта /
виола/и Пантелей /водач
на кларинетистите в Со-
фийската филхармония
цели 37 сезона/Пантеле-
еви и Слави Динев /вио-
лончело/. Публиката
притихна, в нощния въз-
дух се понесоха звуците

на кларинетен квинтет, ла
мажор, от божествения
Моцарт. Всичко имаше
тази вечер: силна интер-
претация, музикална
виртуозност, властно
въздействие. Вълшебни-
те трели ни поведоха в
света на стаените неспо-
делени чувства, с нежни-
те звуци на виолата и ви-
олончелото, със завладя-
ващото присъствие на
кларинета и богатата изра-
зителност на двете цигулки.

Философът Клод
А.Хелведи е казал:”За да
се удивиш е достатъчна
една минута; за да нап-
равиш нещо удивително
са необходими много го-
дини.” Именно това де-
монстрираха сем.Зорни-
ца и Йосиф Радионови,
сем. Марта и Пантелей
Пантелееви и техните си-
нове и Веско и Мартин,
Слави Динев – също.

След този чудесен кон-
церт на проф.Радионов с
право неговите ученици
биха му целунали ръка.

Георги ЙОВЧЕВ

Сцената на хотел "Мис-
трал" по крайбрежната
алея беше разтърсена от
изпълнението на Веско
Ешкенази /цигулка/ и Лю-
дмил Ангелов /пиано/. В
музиката случайности ня-
ма. Шестнадесетгодишно-
то приятелство между
двамата доказва думите на
Константин Зидаров, ут-
върдено име в нашата му-
зикална и културна дейс-
твителност - "Единство в
двойна плът", казано за
проф.Радионов и
проф.А.Станков. Още от
началото на Соната за пи-
ано и цигулка ми минор от
Моцарт пролича, че това
не е случайно, защото се
оказа, че това произведе-
ние са го изпълнявали и по

европейските сцени. Две
дарования, които мотиви-
рат със собствена пост-
ройка, известност и авто-
ритет, превзеха крепост-
та, наречена "публика",
със своята емоционална
изразителност, самочувс-
твие и одухотвореност.
След всяко докосване на
клавиша или струната се
чувстваше това, а тонове-
те се разнасяха с вирту-
озна скорост в лятната ав-
густовска нощ. И колко
бързо скъсиха дистанцията
със зрителя, за колко крат-
ко време тя стана над 350
човека, най-многобройна и
най-възторжена публика.

С главозамайваща те-
хника Л.Ангелов изпъл-
ни Ноктюрно в ми ми-

нор и Скерцо от Шопен,
с лиричност и подкупва-
ща звучност, с доминира-
що подчертаване на тоно-
вете. После прозвуча
произведение от П.Вла-
дигеров - "Песен". Веско
Ешкенази, с неуловими за
простото око движения на
лявата ръка, отдавна зна-
ейки как да води лъка, къ-
де да натисне,галеше
струните, както детска
немирна разрошена глави-
ца. След шестте песни от
Гершуин настъпи един съ-
кровен сантиментален мо-
мент, , в знак на благодар-
ност към някого, Веско
Ешкенази изпълни "Ня-
кой, който се грижи за мен,
да бъде над мен".Изпъл-
ненията на двамата вир-

този бяха като изповеди -
открити, искрени, задъл-
бочени истини, които те не
премълчават, постоянно
осъзнават, не само във вид
на музика, а усещат радо-
стта от усилията, които са
положили след толкова
труд, упоението и горда-
та тръпка на това, което
извършват в момента с ця-
лата си музикална чувст-
вителност. Не крият бол-
ката и радостта от никого,
а ги споделят с целия свят
чрез музика.Изкуството
на двамата музиканти е ед-
на непрекъсната възходя-
ща линия за усъвършенс-
тване на техния талант, до-
стигнал висотата на Десе-
тата скала по Рихтер.

Георги ЙОВЧЕВ
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Разтърсващият квинтет: Мартин Пантелеев (цигулка), Йосиф Радионов (цигулка), Пантелей
Пантелеев (кларинет), Марта Пантелеева (виола) и Слави Динев (виолончело)     Фото: Г.Йовчев




