
                                            4 - 25 август 2016 г.  3ФЕСТИВАЛНА 

Точно и 
затрогващо

Отново нашият град е Бал-
канска столица на култу-
рата, откривайки седмия 
фестивал „Дни на класи-
ката- Балчик-2016“, започ-
вайки с хора и оркестъра 
на Държавна опера- Русе, 
с диригент Владимир Бо-
шнаков. 
Фестивалът има тради-
ционно щедра и безкорист-

на подкрепа от Община 
Балчик. Кметът ни г-н Н. 
Ангелов поздрави  всич-
ки участници и гости на 
фестивала, подчертавайки 
ролята на изкуството във 
всичките му форми, за 
значението му в съвремен-
ните човешки отношения, 
за моста, по който трябва 
да премине творецът и 
осъществи връзката с пуб-
ликата, за радостта на на-
шите сетива като жестове, 
ритъм и непрекъснатата 
провокация на различни 
музикални мотиви.
Отново конферансие на 
„Дните на класиката” в 
Балчик е водещата преда-
ването „Алегро виваче“ по 
БНР утвърдената вече му-
зиковедка Ирена Гъделева. 
Тя ни съобщи  за помощта, 
оказана и от „Академика 
класика“,    БНР, БТР,  Ра-
дио „Добруджа“, Радио 
„Варна“, домакините от 
хотелите „ Мистрал“ и 
„Марина сити“. 
Много престижно бе нача-
лото на фестивала – с ко-
лектива на Русенската опе-
ра, носител на „Кристална 
лира” и обявен от слушате-
лите на БНР за „Ансамбъл 
на годината” за 2014 г.
Русенската опера ни из-
ненада с мащабната сце-
нична кантата на Карл 
Орф- „Кармина Бурана“, 
създадена през 1935г., с 
премиера на 8 юли 1937 г., 
като част от триптиха му „ 
Триумфи“. Това е най-ху-
бавото хорово произведе-
ние на 20 век. Идеята на 
Карл Орф идва от книгата 
„Песни за Бойрен“ /1230 г./ 
,чийто ръкопис е намерен 
през 1803 г. в манастира 
„Бенедиктбойрен“ - Бава-

24 юли 2016: Вторият  
ден на “Дните на 

класиката” в Балчик

Клавирно дуо: Аглика Генова и Любен Димитров, съвършена двойка в 
изкуството и семейния живот.               Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

рия. Но за истинността 
на това още се спори. 
Произведението е в 25 
части за сопран, тенор 
и баритон, детски хор, 
голям хор и оркестър 

(14 от отделните части се 
изпълняват от хора). Ос-
новният мотив на „Кар-
мина Бурана”е неулови-
мостта на съдбата, силата, 
която властва над нас и си 
играе с нас. Това е вложено 
с най-пълна сила в песента 
„Колелото на съдбата”- „О, 
Фортуна”. 
Едно колоритно музикално 

изживяване ни предложи 
хорът и солистите: Мария 
Цветкова, Александър Ба-
ранов, Александър Кру-
нев. Всички те, заедно с 
хора, бяха с оригинални 
класически сценични кос-
тюми. Певците ни пото-
пиха в едно загадъчно и 
тайнствено пътешествие 
през вековете, изваяно от 
пластични музикални яв-
ления и изпълнения, за да 
отидем извън ограничи-
телните рамки на дейст-
вителността, започвайки: „ 
О, щастие, като Луна си ти 
променлива. / Винаги съз-
даваща или унищожаваща. 
/Животостабилизираща./ 
Първо подтискаща, после 
въздигаща...“
Карл Орф е използвал 24 
поеми в сценичната канта-
та, както сам я нарича и я 
разделя на 3 основни дяла, 
7 обособени части и 25 от-
делни номера. Текстовете, 
които чухме, звучаха вну-
шително с многостранна 
ритмична инвенция, под-
платена с интересна струк-
тура и строфи. Действи-
телно Русенската опера 
ни предложи нещо повече 
от оригинално превъплъ-
щение, което очаквах да 
видя като повторение на 
„Кармина Бурана“ в Пра-
га, когато я слушах там 
преди 6 години. И там 
имаше:девойка, Април 
и Абат, пияница, момък, 
просяк... Но оперният ру-
сенски хор, заедно с Ма-
рия Цветкова, Александър 
Баранов и Александър 
Крунев превъзхождаха с 
една степен чехите, а може 
би и повече. Тук изпълне-
нието беше по- близко до 
земния човек. Сценичната 

фантазия беше облечена в 
действие, използваща раз-
лични символи от живота 
ни. Естествено на преден 
план изпъква триумфът на 
човека, въпреки житейски-
те катастрофи и скръбните 
фрагменти на живота. За-
това „Кармина Бурана“, не 
е само пейзаж на човешки-
те чувства, но и майка на 
всички пейзажи по песен-
на мелодичност. 
Балчишката нощ на „Кар-
мина Бурана” завърши с 
продължителни аплодис-
менти и благодарност към 

всички изпълнители. 
В „Дните на класиката” 
последваха още 6 кон-
церта, на които срещнах-
ме български музиканти, 
които са с успешна меж-
дународна кариера, с це-
леустременост и съсредо-
точеност, които ни карат 
да видим и оценим таланта 
им и в пълнота. Винаги, 
обаче, има и следващ път  
по- красив и по-чаровен от 
предния!Това е възходът 
на певческия и творчески 
потенциал на човека. 

Георги ЙОВЧЕВ

Г-н Николай Ангелов, кмет на Община Балчик, откри тържествено VII издание на „Дни на 
класиката 2016” в Балчик, след което Хорът и оркестърът на Държавната опера в Русе, с 
диригент Владимир Бошнаков и солисти М.Цветкова, Ал.Баранов и Ал.Крунев представиха 
„Кармина Бурана” на Карл Орф.                                                    Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

 В горната част на страници-
те на програмата има цветни 
ивици. Те са като цветове на 
дъга след дъжд – различните 
цветове са заедно и създават 
нещо величествено, нещо 
прекрасно. Те свързват Зе-
мята и Небето. Така е и в му-
зиката, която е като връзка 
между нашия реален живот 
и нашия духовен живот. 
Понятието „Музика” събира 
в себе си различни компо-
ненти  – форми и жанрове на 
музикалните произведения, 
музикалните школи,  изпъл-
нителите и т.н. 
Напълно случайно на втория 
ден на Дните на Класиката 
седнах до Надя Митева, мо-
ята позната по Литературен 
клуб, с коята се срещаме 
на различни мероприятия 
в града. За мое голямо уди-
вление тя започна да говори 
за Клавирното дуо  „Агли-
ка Генова и Любен Дими-
тров” като за много познат 
състав. Тя знаеше за тях от 
музикалните програми по 
Радио „Хоризонт” – „Allegro 

vivache”, „Каста дива” и „На 
бис с българските музи-
канти”. В своите вечерни и 
нощни програми водещите 
на Радио „Хоризонт” пред-
ставят изпълнители, пра-
вят интервю на музикални 
теми и транслират самите 
произведения. Има програ-
ми за класическа музика, за 
джаз и народни песни. Надя 
дори познава гласа на воде-
щата Ирена Гаделева, коята 
води програмата „Allegro 
vivache”. Това беше напъл-
но нова информация за мен, 
защото нямам радио в къща. 
По време на нашето общува-
не разбрах, че не само Надя 
Митева, но и Пенка Дими-
трова и Татяна Тодорова слу-
шат тези музикални преда-
вания редовно. Това не е ли 
голямо признание за ролята 
на образователната дейност 
на Радио „Хоризонт”. Браво 
! Сега искам и аз се присЪе-
диня към тях.
    И аз се впечатлих 
от изпълненията на Аглика 
Генова и Любен Димитров. 

Разбрах, че тяхното клавир-
но дуо е едно от най-тър-
сените в света и ми стана 
ясно защо. Те са заедно вече 
двадесет години - изнасят 
коцерти с водещи оркестри 
и хорови състави в най-прес-
тижните зали и фестивали и 
водят майсторски класове по 
целия свят. Музикантите са 
участници и в българските 
музикални събития – „Вар-
ненско лято”, „Софийски 
музикални седмици”, „Мар-
тенски музикални дни” в 
Русе.
    Клавирно дуо 
„Аглика Генова и Любен 
Димитров” изпълни ха твор-
би на четири композитора  
– Едвард Григ (1902-1943, 
Норвегия), Сергей Рахма-
нинов (1873-1943, Русия), 
Жорж Бизе (1838-1875, 
Франция)и Морис Равел 
(1875-1937,Франция). Раз-
ни епохи и страни, а също 
и различни жанрове и теми. 
Бяха ненадминати, прекрас-
ни.

Людмила ПЕТРОВА

Симбиоза между кларнет и пиано

Кларнетистът Борислав Йоцов и пианистката Огняна Соколова – 
една невероятна музикална симбиоза.            Фото: Радио Добруджа

В учебниците по теория на 
музиката, това което видя-
хме, се води дует. Но този 
термин е твърде обикновен, 
за да опише симбиозата 
между духов и клавирен ин-
струмент в третата вечер на 
фестивала „Balchik Classic 
Days - 2016“. Какво по-до-
бро начало на календарната 
седмица може да се поста-
ви от кларнетиста Борислав 
Йоцов и пианистката Огняна 
Соколова. Освен много ува-
жавани солисти и камерни 
изпълнители, те са и пе-
дагози, ценени от младите 
таланти у нас. Дуото, което 
имахме честта да чуем на 
живо е прекрасен пример за 
творческо единодушие. Те 
не обичат рамките и не се 
ограничават жанрово. Всъщ-
ност концертите им никога 
не са точно това, което може 
да се очаква, защото винаги 
има музикални изненади. 
Първата от тях бе фактът, че 

в началото Борислав Йоцов 
излезе сам и подари на пуб-
ликата произведение, което 
не влизаше в програмата. 
Чувството му за хумор бе 
закодирано в многобройните 
лирични отклонения,  които 
умело разчупваха атмосфе-
рата. Те започнаха още от 
встъпителните думи, в които 
кларнетиста благодари на 
публиката за присъствието, 
на Община Балчик, на Сава 
Тихолов – гл.организатор на 
фестивала, на Ирена (Гъде-
лева, водеща на фестивала, 
б.а.), на хубавото слънце, на 
Европейския съюз. Сподели, 
че приготвената от него про-
грама, се казва „Хармония“, 
защото именно хармонията 
е всичко, което сме, всичко, 
към което трябва да се стре-
мим и всичко, което би ни 
направило щастливи. 
„Аз ще ви казвам кои са про-
изведенията, но вероятно 
това ще е последният път, в 

който ще ги чуете, така че 
не се мъчете да ги запомня-
те, освен последните две.“ 
Това бяха заключителните 
думи на Борислав Йоцов за 
това първо лирично откло-
нение. Дали предстоящите 
произведения ще са толкова 
неизвестни и вероятно скуч-
ни, или ще се докоснем до 
музика, която след всичките 
тези години не е достигала 
до сетивата ни? Отговорът 
на този въпрос вълнуваше 
всички, трепетно зачакали 
морето от музика. В този мо-
мент бе поканена и Огняна 
Соколова, дългогодишен и 
любим музикален партньор 
на Йоцов, която е с него във 
всякакви творчески“безумия 
„ - и хубави, и лоши.
Откриващото произведе-
ние бе на Пол Рийд - сюита 
из „The Victorian Kitchen  
Garden“ - музика към един 
13-сериен английски телеви-
зионен филм, спечелил на-

града за най-добра музика в 
тази категория. Сюжетът зад 
нотите е свързан с това как 
се поддържа една зеленчу-
кова градина по времето на 
Викторианската епоха - XIX 
век. Последва друга пиеса, 
кръстена „Фантазия“ от своя 
автор Микеле Мангани. Тя е 
любима на Борислав Йоцов, 
тъй като в нея е събран ду-
хът на цяла Италия. Музика-
та от страната-ботуш плавно 
преля на север с произведе-
нието на един чешки компо-
зитор - Иржи Пауер - „Кап-
ричи“. Това което научихме 
за този автор, е, че макар и 
много неизвестен, и малко-
то неща, които е писал, са 
прекрасни. Бил е обвързан 
с Комунистическата партия, 
където е заемал високи, ръ-
ководни длъжности, но след 
промените през 90-те години 
е напълно съсипан и почти 
никой не изпълнява негови-
те произведения. Удоволст-
вие за нас, публиката бе фа-
ктът, че творческият тандем, 
реши да направи изключе-
ние от тази изкуствено нало-
жена стигма, защото поли-
тиката е само завеса, която 
често не се вдига, лишавай-
ки ни от редица стойностни 
произведения. „Капричи“ се 
оказа специална творба и за 
самия изпълнител Борислав 
Йоцов, тъй като неговите 
родители също са обичали 
да я изпълняват (дует обой 
и пиано). 
Артистичната програма 
продължи с една прекрасна 
„Хабанера“ на Равел, също 
една от изненадите на ве-
черта. Предпоследното из-
пълнение за вечерта бе в ка-
тегорията „заслужаващи си 
да се запомнят“ - творба на 

име „Надеждата“ на Христо 
Йоцов - брат на кларнети-
ста. „Надявам се, че за мен 
я е написал, макар че дъще-
ря му се казва Надежда. Не 
знам какво става“ - поше-
гува се Йоцов. Последната 
пиеса за вечерта, едва на 
месец и половина, бе със 
сантиментална стойност за 
него. „Фантазия“ е написа-
на специално за Борислав 
Йоцов - с посвещение „на 
моя приятел Бобо“от Ангел 
Заберски - син, един от най-
специалните ни музиканти, с 
които трябва да се гордеем. 
„Да стоиш седмици наред и 
да напишеш едно произве-
дение, просто ей така, без да 
очакваш отплата е нещо пре-
красно и нещо, което много 
ме вдъхновява“ - сподели 
Йоцов по повод посветеното 
му произведение.
Под бурните овации на въ-
одушевената публика, Бо-
рислав Йоцов се завърна 
на сцената за подарък към 
публиката, с метроном в 
ръка. В началото това из-
глеждаше доста странно, 
като че изпълнителят просто 
репетира, и то след края на 
концерта си. След това, во-
ден от гения на импровиза-
тора в себе си, кларнетистът 
превърна механичния звук 
на метронома и този на своя 
инструмент в магичен и хар-
моничен дует.
Невероятно е, че освен до-
бри изпълнители, сред нас 
живеят и страхотни импро-
визатори, които карат музи-
ката да звучи по-различно, 
по-красиво и по-завладява-
що. Надявам се да виждаме 
повече такива в „Дните на 
класиката” в Балчик.

Ерсин ИСМАИЛОВ


