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Начало към едно дълго 
пътешествие

 Вививан и Лукас с концерт на „Варненско лято 2021“. 
                                                 Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

Вивиан и Лукас на 
„Варненско лято 2021”

Една нощ на възторзи-
те изживяхме и тя ни 
се стори само момент, в 
който имаше въплътена 
музика от  Международ-
ния музикален фестивал 
„Варненско лято“ 2021/ 
основан през 1926 г./ с 
артистичен директор сега 
испанецът Марио Хосен.
На 28 юни в двора на 
Археологическия музей-
Варна чухме и видяхме 
„Огнени ритми“- една 
перкусионна фиеста-
плод на труда и талан-
та, проявени от Вивиан 
Василева, най-малкото 
сестриче на прочутия ни 
цигулар Васко Василев, 
като тя има и две каки- 
Вероника и Виктория. 
Както и на балчишкия 
фестивал на класическа-
та музика „Балчик класик 
дейс- 2020 г.” Вивиан  бе 
със своя съпруг- бра-
зилеца Лукас Кампара 
Джениз-изпълнител на 
китара. Те започнаха кон-
церта си в едно ритмично 
начало, с доминиращата 
роля на перкусионния 
звук, изработен от Виви, 
в съпровод на съпруже-
ската китара на Лукас, с 
различни техни инстру-
ментални превъплъще-
ния. Отново вибрафонът 
беше на предна линия и 
се започна с „Асанга“- 
една музикална пиеса от 
Кевин Воланс, в която 
се крие огненият дух на 
традиционната африкан-
ска култура. А името на 
пиесата „Асанга” е вдъ-
хновена от живота и уче-
нието на едноименен бу-
дистки философ от 4-ти 
век. Последва Й.С.Бах 
с италиански концерт 
BWV-971- това беше 
един своеобразен диалог 
с публиката, в пълна хар-
мония с настъпващата 
нощ- загадъчност, спота-
ен шепот, възклицания, 
като накрая любовта от-
ново тържествуваше. Чу-
хме и пиесата „Спомени 
на събирача на дърва“ от 
Клаус Хинрик Щамер, 
написана за оригиналния 
арабски барабан ДАФ. /В 
Балчик миналата година 
също чухме това изпъл-
нение, като отново тук 
беше и първоучителят 
на Виви - Тодор Карасто-
янов./ В огнено темпо 
прозвучаха „ Четирите 
сезона на Буенос Айрес“ 
от Астор Пиацола. 

Който не е бил тази нощ 
във Варна, е изтървал 
да види изпълнението 
на Вивиан на 13 бара-
бана-една композиция 
на Маки Ишии, за да се 
възхитим на тази изуми-
телна талантливост, ком-
бинативност и темпера-
мент от нейна страна.  
Колко редки са такива 
красиви мигове, всъщ-
ност това беше проява на 
една свръхконцентрация, 
една самопсихоза, коя-
то притежават древните 
шамани - да съсредото-
чиш своите и чуждите 
енергии в едно и да ги 
предадеш като излъчване 
и заредиш своя човешки 
дух с енергия. 
В дует със съпруга си 
изпълниха още „Три бра-
зилски легенди за Ама-
зония“ от Серджо Асад. 
С весел тон, нетърпящ 
възражения, Виви ни 
разказа за първата ле-
генда- Курупира-горско 
човече с червени коси и 
крака, обърнати обратно, 
за да объркват следите, 
с което пази Амазония 
от чужди нашествени-
ци. Втората легенда бе 
за „Кука“- това е бразил-
ската баба Яга, която има 
крокодилско тяло, трета-
та част е „Бойтата“- тук 
чрез богатото си въобра-
жение виждаш змия, коя-
то се превръща в огън и 
така предизвиква пожари 
в Амазония.
За многобройните на-
гради на дуета Виви-
ан-Лукас няма този път 

да споменавам. Във в-к 
„Балчишки телеграф“ 
още миналата година 
подробно писах за това. 
Важното е да са заедно, 
със силна воля, незави-
сим характер и порази-
телна работоспособност, 
както показаха на този 
варненски концерт. Лу-
кас Джиниз вече се изя-
вява и като композитор, и 
като преподавател.
„Варненско лято” ни 
предостави една неза-
бравима нощ, пълна с 
аплодисменти за Виви 
и Лукас, сред кръжащо 
музикално опиянение и 
чувство за интимност, с 
неподправената истина 
за привлекателността на 
перкусионната музика, 
под ромона на китарата. 
Ние също бяхме учас-
тници в репертоара им: 
с тропане на крака ими-
тирахме бурята, с щрака-
нето на пръсти чувахме 
как дъждът барабани 
по прозореца, верни на 
идеята-ако няма усмив-
ка има загубен ден! Как 
няма да сме възторгнати 
от изпълненията им. Те 
без усилия ни поведоха 
уверено из невероятните 
лабиринти на човешката 
душа. За да ги аплоди-
раме и възхищаваме до 
безкрайност. Младото 
музикално семейство ни 
подкупи със своята ча-
ровна свежест, духовна 
интелигентност и безре-
зервно раздаване. За да 
има и следващ път- нали!
Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Националният кон-
курсът  „Гласът на 
родовата памет“ за 
есе или презентация 
на ученици от горен 
курс, организиран от 
фондация „Вигория“ 
и Регионална библио-
тека „Дора Габе“, гр. 
Добрич, с подкрепата 
на Община град До-
брич, приключи.  Този 
проект – да се проведе 
конкурс със среднош-
колци, които почти не 
изучават история на 
Добруджа, беше едно 
предизвикателство 
както за инициаторите, 
така и за участниците. 
Въпреки че важни ис-
торически годишнини 
за Добруджа съвпадаха 
с неприсъствено в учи-
лище обучение и много 
промени в живота на 
всички, заради ковид 
пандемията, конкурсът 
завърши успешно, като 
се има предвид силно-
то представяне на кла-
сиралите се. Този кон-
курс можем да наречем 
и начало към едно 
дълго пътешествие 
за участниците, но за 
тези които не са успе-
ли да участват, защото 
родовата памет по не-
ведоми пътища ще ни 
връща към това, което 
се е случило преди нас. 
„За да знаем нашето 
бъдеще, трябва да зна-
ем и нашето минало“ 
(Иван Тренев, журна-
лист, историк). Кол-
кото и да си мислим, 
че историята не ни е 
любимата област на 
познание, винаги ще 
остава една празнина 
в нас, ако не познаваме 
историята на Родината 
си, най-вече история-
та на родния край и на 
рода си. Географското 
разположение на Бъл-
гария ни поставя в цен-
търа на интересите на 
Великите сили, както 
и на последствията от 
исторически събития, 
които са се случвали 
по нашите земи. 
 Конкурсните работи 

бяха разгледани от ко-
мисия в състав:
 – Председател: Доц. 
д-р Свобода Бенева – 
изпълнителен дирек-
тор в област „Образо-
вание“ към фондация 
„Вигория“.
 – Членове: Проф. Кал-
чо Калчев – историк; 
Маруся Костова – ди-
ректор на Междунаро-
ден форум „Българско 
наследство“, гр. Бал-
чик; Петра Ташева – 
филолог, журналист.
 Организаторите и ко-
мисията благодарят на 
учениците участвали 
в конкурса, както и на 
учителите – научни ръ-
ководители.
 Ето и класирането:
 ПЪРВО МЯСТО – 
грамота, книги,  80 лв
Костадин Тодоров Та-
раков, 9 клас, Профе-
сионална гимназия по 
икономика и туризъм 
(ПГИТ) „Проф. д-р 
Асен Златаров“, гр. 
Петрич – участие с 
озвучена презентация 
„Добруджа – окърваве-
ното жито в полята на 
спомена“.
 ВТОРО МЯСТО – 

грамота, книги, 60 лв
Ралица Боянова Нико-
лова, 9Б клас, Първа 
Частна професионал-
на гимназия за диги-
тални науки (ПЧГДН)  
„СофтУни Светлина“, 
София – участие с пре-
зентация „Крайовски-
ят договор (1940 г.) и 
насилственото пресе-

ление на десетки хиля-
ди българи от Северна 
в Южна Добруджа“ и 
есе-разказ „Отвлича-
нето на мирно добру-
джанско население в 
плен от румънските 
власти (1916-1918)“.
 ТРЕТО МЯСТО – 
грамота, книги, 40 лв
Кристина Руменова 
Борисова, 9 клас, Обе-
динено училище (ОбУ) 
„Д. Войников“, с. По-
беда, общ. Добричка, 
обл. Добрич – учас-
тие с историческо есе 
„Моят дълг и съзнание 
да пазя родовата па-
мет“.
 ПООЩРИТЕЛНА 
НАГРАДА – грамота, 
книги
Бериван Даил, 10 Б 

клас, СУ „Христо Бо-
тев“, гр. Тутракан – 
участие с презентация 
„Ньойският договор 
(1919)“.
 Книгите, които ще по-
лучат наградените, са 
пряко свързани с те-
мата Родина, история, 
Добруджа: 
 – от фондация „Ви-

гория“ – „Песента 
на България“ (Йонка 
Христова); „Тайните 
на Дунава“ и „Гнездо 
на  прелетни птици“ 
(Анастасия Якова);
 – от Регионална биб-
лиотека „Дора Габе“ –  
по пет тома от Ивайло 
Петров и „Добруджан-
ската трагедия – 1916 
година“ (Никола Ди-
митров).
 Организаторите на 
конкурса пожелават 
успех на младите хора 
в пътешествието, което 
свързва миналото и бъ-
дещето. 

 Невяна Христова, РБ 
„Дора Габе“, Добрич

 Мария Добрева, 
фондация „Вигория“


