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Тържествен юбилеен 
концерт на Веско Ешкенази

Това направи прочутият 
ни цигулар маестро Ве-
ско Ешкенази  на 8 юли 
2021 г. в Летния театър 
на гр. Варна, по случай 
своя половинвековен 
юбилей. Така концерт-
майсторът на Кралския 
Концертгебау оркестър 
в Амстердам за пореден 
път зарадва възторжена-
та този ден публика.
Още 11-годишен той е 
детето- чудо на прочута-
та детска филхармония 
«Пионер», под егидата 
на проф. Влади Симе-
онов. С цигулка в ръка 
ни разказа за Музите на 
цигуларя в един сим-
биозен галоп, последо-
вателно чухме Пиацола, 
Вивалди, Брамс, поляка 
Виенявски, Чайковски, 
Панчо Владигеров... Из-
ненадите продължаваха 
непрекъснато, чухме 
поезията на «вечната и 
святата»- Елисавета Ба-
гряна, неповторимата 
Блага Димитрова, сти-
хотворението «Баща и 
син», посветено за юби-
лея на В. Ешкенази, на-
писано от неговия син 
Артур, който е химик, 
но има композирани ме-
лодии за филми и игри. 
Да припомним, че Веско 
Ешкенази има още едно 
пораснало момче - Вик-
тор.  Актрисата, която 
беше разказвач на живо, 
бе Койна Русева. Спе-
циален гост се оказа и 
вълшебницата Люси Дя-

ковска, с изпълнение на 
«Лунната соната». 
 Концертът на маестро 
Веско Ешкенази бе 
съпроводено от Пле-
венската филхармония, 
под диригентството на 
неговия брат- Мартин 
Пантелеев/род. 10. 05. 
1976 г/, с концерт май-
стор Чавдар Вълков, зад 
пианото бе бургазлията 
Георги Милтиядов, мла-
дите Вероника Тодо-
рова- акордеон и Лора 
Табакова- виолончело, 
които озвучаваха речита-
тивите на Койна Русева 
и цигулката под пръсти-
те на юбиляра Веско 
Ешкенази. 
В тази концертна вечер 
всичко се завъртя, като 
на филмова лента, по-
следваха развълнувани 
разкази от двамата за 
тяхното детство и пре-
живявания. Как баткото 
е свирил на цигулката, 
а Мартин се опитвал 
да тананика мелодията. 
После по-малкият брат 
допълни за бати си, за 
неговата мотивация, 
свиренето на трудни 
пасажи, дисциплини-
раност и перфектност 
и високата степен на 
отговорност. Макар, че 
двамата братя не се бяха 
виждали 16 месеца, по-
ради тяхната заетост по 
различните кътчета на 
Земята, развълнувано 
като малки деца, разпа-
лено обясняваха свои-
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те преживявания. През 
1990 г.  Веско отива в 
Лондон при проф. Ифра  
Нийман в Гилдхол. По-
сле концертира почти 
във всички държави на 
света. Солист на Софи-
йската филхармония, 
Концертгебау оркестър 
в Амстердам, Лондон-
ския филхармоничен 
оркестър, Английския 
камерен оркестър, Сим-
фоничният оркестър 
на Монте Карло, този в 
Прага, Нидерландската 
филхармония...Участвал 
е в концерти с: Мосерат 
Кабайе, Пласидо Домин-
го, Алексис Вайсенберг, 
Юри Башет, Истислав 
Ростропович..., в дълго-
годишен тандем е с пиа-
ниста Людмил Ангелов. 
Колкото до любимите 
му цигулки те са три - « 
Стадивариус» от 1727 г. 
«Гуарнери дел Джезу « 
от 1738 г. и 1741 г. Пре-
ди три години, когато го 
слушах в Добрич, той 
подробно ни разказа, че 
техният звук е ненад-
минат по дълбочина, 
сила и тембър, като това 
най-много изпъква в го-
леми зали, а съпроводът 
от големите оркестри 
подчертава тяхното си-
лно присъствие. Цигул-
ките са собственост на 
различни фондации и за 
тях специални грижи се 
полагат от един японец, 
мисля, че се казва Киото/ 
трябва да ровя в архива 

си/.Тази вечер Маестро 
Веско Ешкенази споде-
ли с нас по микрофона 
«...Ще празнувам тази 
любов... Към вас... към 
музиката. Към моето 
семейство и Музи. Тук 
след шест години раздя-
ла отново се срещнах с 
моите приятели-техните 
родители, като този път 
бяха в редиците на пле-
венчани- бати Пантелей 
/водач на кларнетистите 
в Софийската филхармо-
ния над 40 сезона/, отно-
во  с кларинет в ръцете 
и тяхната майка- Мар-
тина- виолист и първи 
музикален педагог на 
децата си. В обширен 
разговор след концерта, 
тя ми разказа за снахите 
си-Лида и Станислава и 
внуците: Виктор, Артур, 
Моара, Мартин. През 
различно време в Балчик 
са свирили: Лида на пиа-
но, Станислава на виола, 
свекърва им-Мартина 
също на виола, с друг 
мой приятел проф. Йо-
сиф Б. Радионов.
Повече от това- здраве 
му кажи!
С братята съм приятел 
от музикалния фестивал 
«Дни на класиката в Бал-
чик” през 2010 г. Мартин 
и Веско изказаха задово-
лство от статиите за му-
зикалните изяви в нашия 
град, най-многобройни, 
във вестник „Балчишки 
телеграф”.
  Тук трябва да 
благодаря на моята спът-
ница тази вечер, която 
настоятелно ми припом-
няше имената на изпъл-
нителите в тази паметна 
за всички ни вечер, да не 
забравя да запиша нещо, 
защото изненадите на 
сцената следваха една 
след друга. 
Да припомня, че два-
надесетото издание на 
фестивала «Дни на кла-
сиката в Балчик” е от 24 
до 31 юли 2021 г. 

Хаджи Георги 
ЙОВЧЕВ

Продължава от стр. 1
Тази година се навършват 
700 години от смъртта на 
Данте Алигиери. Стените 
на Каменната зала в Дво-
реца бяха покрити с десет-
ки плакати с изображения 
на Данте. Много от тях са 
интересни и показват спе-
циалното отношение към 
него. Целта на изложбата 
е да представи Данте по 
един съвсем различен на-
чин. Всички картини са 
създадени от нестандартни 
модерни художници, които 
се занимават с Street art и 
Comics.
Тe не говорят за самия Дан-
те и неговия принос за кул-
турата на света, за неговата 
поезия, а отразяват отно-
шението към него от други 
творци. Защо е приет такъв 
подход да показват Данте 
чрез изобразителното из-
куство? Отговорът може 
би е в самия юбиляр, във 
философския аспект на но-
вата идеология в началото 
на Възраждането, нарече-
на Хуманизъм и че всичко 
идва от личността.
В образите от плакатите 
намираме различни гледни 
точки на творци от различ-
ни поколения, които позна-
ват творбите на Данте. Като 
резултат Данте е видян все-
странно.
Аз имам „Божествена коме-
дия” на Данте. За съжале-
ние, не успях я да прочета 
до края. Срам ме е за това. 
Изложбата, надявам се, ще 
ме накара да я допрочета. 
Тука виждам първото ѝ по-
ложително влияние. 
Втората част от вечерта бе 
изцяло музикална. Двама 
китаристи, Емма Гани и 
Андреа Подгорник, които 
са майка и син, учител и 
ученик, представиха ин-
тересна програма. Част от 
авторите са новатори, оста-
вили своя следа, интересна 

за бъдещите поколения.
Ето авторите, които бяха в 
програмата на дуото:
Фернандо Сор (1778-1839). 
Испански китарист и ком-
позитор, който се преме-
ства във Франция, за да си 
намери работа. Като симпа-
тизант на политиката на На-
полеон Бонапарт, не може 
да се върне в родината си, 
страхувайки се да не бъде 
затворен.
Фердинандо Карулли 
(1770-1841). Неаполитан-
ски композитор и китарист, 
се премества във Париж, 
където да концертира. Той е 
създател на един от първи-
те китарни методи, които се 
използват и до днес.
Марио Ганги (1923-2010). 
Римски китарист и компо-
зитор, който е обичан и по-
пулярен през втората поло-
вина на 20 век. Той е добре 
познато лице от телевизи-
ята, благодарение на изя-
вите си, заедно с Quartetto 
Cetra. 
Голяма изненада за мен 
беше изпълнението на му-
зиката на Николо Паганини 
(1782-1840). Добре позна-
тият генуезки цигуляр и 
композитор първоначално 
е привлечен от китарата 
като инструмент за частни 
партита с приятели. Той на-
мира в китарата идеалния 
инструмент за добавяне на 
мелодия и хармония. Напи-
сал е няколко оригинални 
творби, в които на китарата 
е поверена основната част.
Хектор Вилла-Лобос 
(1887-1959. Бразилски мул-
тиинструменталист. Има 
новаторска серия в компо-
зициите за китара. „Прелю-
дия № 1” считат за най-го-
лемия му шедьовър. 
Марио Кастелнуово-Теде-
ско (1895-1968). Флорен-
тиски композитор, който се 
приютява в САЩ.  Той успя 
да  поддържа близки отно-

шения с много музиканти, 
по-специално за китарата с 
Андреа Сеговия, най-вели-
кият китарист на 20 век.
Лео Броувер (р. 1939). В 
музиката си той  често 
излиза извън границите на 
традиционното изпълнение 
на инструмента и винаги 
търси ново звучене на ки-
тарата.
Третата част на концерта 
беше посветена на поези-
ята на Никола Ромито и 
неговата сбирка “Al margini 
dells straza”. Стиховете бяха 
представени от двете жени 
– едната ги прочете  на ита-
лиански, другата в превод 
на български. Книгата със 
стихове, която предлага-
ха, бяха само на италиан-
ски и затова не я купих. А 
сега много съжалявам за 
това. Намирам този автор 
интересен. Преводът на 
български, имайки Google, 
изобщо не е проблем. По 
професия Никола Ромито 
е математик, не поет. Той 
прави бележки, които не 
счита за стихове, вече мно-
го години. Това е човек, 
който с ирационалното си 
видение познава света на-
около. За него много инте-
ресни са отношения между 
хората и отношението към 
живота. Бележи времето 
със следите от раните. Той 
е фотограф на емоциите 
и гледа на чувствата си от 
страни като се старае да е 
обективен в търсенето на 
голата истина. Записва мис-
лите си от тийнейджър, за 
да вижда ежедневието на 
духа. За него животът е като 
река, в която плуват всички 
лични преживявания.
Сигурна съм, че ненапраз-
но посетих тази прекрас-
на вечер в Каменната зала 
на Двореца. Натрупах 
много впечатления, както 
и мисли за своя живот.
       Людмила ПЕТРОВА

Веско Ешкенази и Мартин Пантелеев на юбилейния концерт на Веско Ешкенази.
                                                                                                             Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Седмица на италианската 
култура в Балчик

Данте Алигиери, видян от различни художници. 
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