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„Дни на класиката в Балчик”- 12 издание
Възторжено и оптимис-
тично започна 12 изда-
ние на Балчишките дни 
на класическата музика 
от 24 до 31 юли 2021 
г. в нашия град, орга-
низирано от фондация 

«Академика класика» 
с мощната финансова 
подкрепа на Община 
Балчик, под патронажа 
на нашия кмет г-н Ни-
колай Ангелов. „Дните 
на класиката в Балчик” 

са много популярни в 
Европа и света, затова 
се излъчват на живо в 
Интернет чрез „Ивент 
Медия” Варна. 
Водеща на музикалния 
празник бе отново ар-
фистката, старото-но-
во очарование Деница 
Димитрова, която през 
този период «сътвори» 
две деца и вече е майка 
на: Емма-Роуз и Данаил.
Още първия ден, на 24 
юли, авторитетно про-
звуча клавирното дуо на 
Аглика Генова и Любен 
Димитров, които бяха 
заложили на руските 
композитори Рахмани-
нов и Чайковски. Дуото 
осъществи непосред-
ствен контакт с пу-
бликата, за да докосне 
трайно душата ѝ. Че са 
спечелили сърцата на 
музикалните почитате-
ли личеше от благодар-

ствените аплодисменти, 
възторжени възклица-
ния и изразени желания 
за «бис». 
Втората вечер, 25 юли, 
дойде с новия и млад 
класически оркестър 

на «Дроп Даун Комуни-
ти»/ DDC/-нов, незави-
сим струнен оркестър, 
който има за основна 
цел да вкара ритъма на 
21- ви век в класиката 
и укрепи моста меж-

ду младата публика и 
класическата сцена. 
Затова се бяха погри-
жили музикантите от 
състава: Милен Мак-
симов, Ивайло Данаи-

лов, Доротея Кръстева, 
Филип Филипов, Елена 
Ганова, Марта Танева, 
Илина Илиева, Евелина 
Михова, Петър Кири-
лов, Теодора Атанасо-
ва, Момчил Пандев и 

Алекс Атанасов. Шест 
цигулки, три виоли, две 
виолончели и контрабас 
огласиха залива на бал-
чишкото пристанище в 
тази настъпваща нощ, с 
отблясък на залез в ня-
какъв дълбочинен втори 
план, пълен с изнена-
ди, които започнаха с 
Моцарт, Резпиги, Григ 
и огнения грък Скалко-
тас. Миналата година 
камерният класически 
оркестър «Дроп Даун 
Комунити»/ DDC е уча-
ствал успешно в Моцар-
товите празници в Пра-
вец, а в комбинация със 
Sava и Xonic е предста-
вил изцяло авторска му-
зика в концерта PRISM; 
правят впечатляващ 
концерт в зала „Бълга-
рия” София, като част 
от проекта «Надежда 
чрез музика». Зад гър-
ба си имат и световна 
премиера на „Камерна 
симфония за струнен 
оркестър”, написана от 
Румен Бояджиев - син.
Третата вечер, 26 юли, 
ни изненада с «Из-
куството на барока». 
Чухме произведения, 
написани от Бах и Мо-
царт. Пред нас отново се 
яви Елена Ганова, която 
не само изсвири, но и из-
танцува музиката, която 
пресътвори за четвърти 

път на Балчишка сцена.  
Свирила е в нашия Дво-
рец, в църквата «Св. Св. 
Константин и Елена”, 
два пъти в „Дните на 
класиката в Балчик». Тя 
е ученичка на приятеля 
на в-к «Балчишки теле-
граф»- проф. Йосиф Б. 
Радионов. Елена Ганова 
бе в синхрон с Гергана 
Гелийска- цигулка, Ев-
гения Бауер-виола, Тео-
дора Атанасова- виоло-
нчело, част от мощната 
ръка на «Кварто квар-
тет»- Лена Карни- кон-
трабас, като за първи 
път чух в Балчик хамер-
клавир и клавесин, зад 
които бяха Галина Дра-
ганова- хамерклавир и 
Василий Илисавски- ха-
мерклавир и клавесин. 
/Още нещо от кухнята 
на този музикален ин-
струмент- хамеркла-
вира, той е близък по 
конструкция до инстру-
ментите на Моцарт и 
неговите съвременни-
ци/. Произведенията, 
изпълнявани днес, са 
написани в периода на 
прехода от клавесина 
към хамерклавира. Като 
исторически обоснова-
на в реалността, тази 
комбинация се среща 
изключително рядко. И 
ето-балчишката публи-
ка стана свидетел и на 
това музикално чудо. 
Съставът е отличен с 
наградата «Музикален 
проект на годината» 
на предаването «Але-
гро Виваче», с водеща 
Ирена Гъделева, коя-
то тази година отново 
бе в Балчик, но като 
водеща «Дните на пиа-
ното-2021” от 15 до 18 
юли. 
Изпълнителите на кла-
сическа музика в Балчик 
през първите три фести-
вални дни се докоснаха 
до много и различни 
човешки характери и 
ни накараха да съпре-
живеем радостно миго-
вете на превъплътяване 
в изкуството. Очакваме 
още изненади, защото 
„Дните на класиката в 
Балчик” продължават 
до 31 юли.

Хаджи Георги 
ЙОВЧЕВ

Очарователната водеща арфистката Деница Дими-
трова.                                Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Иконата в съвременна 
интерпретация

 Изложба „Икона” в галерия Тихото гнездо. 17-30.07.2021

Майката на художника като икона - да!  
                                         Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Художникът г-н Доринел Коман и PR на Двореца в Балчик - г-жа Лилияна Драга-
нов при откриване изложбата „Икони“.                  Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

За изложбата „Икони” аз 
узнах от моя мъж, който 
получава информация за 
събитията в региона на 
своя телефон. Разбира се, 
че не можех да я пропусна, 
защото изпитвам трепетно 
отношение към иконите,  
вече от десетки години. 
Виждала съм много икони 

в различни музеи, в църкви 
и храмове. Имам любими  
образи и сюжети. Напри-
мер, „Иисус неръкотворен” 
(изображение на платно), 
Богородица в различни ка-
нонически сюжети и Йоан  
Баптиста. 
Познавам немного и про-
цеса  на тяхното изра-
ботване – дъска, левкас и 
бои. Знам, че хората, които 
„пишат” икони, са особени 
хора. Те трябва да живеят 
по особен начин – без суе-
та, лоши мисли и чувства. 
И най-важното, тяхната 
всеотдаденост на работата 
е процес на свещенодей-
ствие. Уровенът на тяхнота 
духовност  е много висок, 
за да имат право за това.
Няколко дни преди излож-
бата в Двореца на Балчик, 
видях в един магазин за 
сувенири така наречените 
икони, изписани на парчен-
ца от дърво просто така, 
като предмет за спомен, а 
не за поклонение.
Думата „икона” има гръцки 
произход, от думата eikon  
(изображение, образ). В 
Православието и Католи-

цизма това са изображения 
на Иисус Христос, Бого-
родица и светци, което 
има свещено значение. В 
изобразителното изкуство 
иконографията е система 
на каноническите изобра-
жения на образи и сцени от 
Свещеното писание.
Преди 4-5 години посетих 

една стара църква, останала 
на мястото на манастир от 
14 век. И там обърнах вни-
мание на чудесна изложба 
на икони, които се прода-
ваха. От пръв поглед  беше 
очевидно, че тези икони са 
написани от лица с висок 
духовен мир. Нямах пари 
да купя нито една, а цените 
бяха много изгодни, само 
за 25 лева. Искам да посе-
тя това място още веднъж. 
Дори англичанките, с които 
посетих църквата, усетиха 
святостта на това място. 
Там атмосферата беше осо-
бена и иконите имаха ореол 
на святост. 
Изложбата в Двореца от-
разява новия подход към 
иконата като  картина за 
декорация. Познати образи, 
обаче в друга интерпрета-
ция. Няма нито  вътрешен 
трепет, нито благоговение. 
Образът на иконата е само 
за очите, не за душата. Тя 
мълчи, когато я гледам. 
Картината все още не е ста-
нала икона. 
Картина в стил „ а ла ико-
на” има право на съществу-
ване. Защо не? Но това ще 

остане „а ла”, а не истинска 
икона. Това е моята точка 
на възприятие. Тя, разбира 
се, не е абсолютната исти-
на. Хората могат да имат 
друга гледна точка. 
В съпровождащата статия 
за изложбата се пише, че 
„ Доринел Коман разкрива 
част от мира и светлината 
на църквите, в които ху-
дожникът смирено оставя 
следите на своя дар. ... 
Свидетелство за влияние 
на таланта му върху онези, 
които са намерили душев-
ното си спокойствие чрез 
контакт с творбите му, са и 
над 20-те икони, донесени 
от вярващите в манастири-
те на Атон.” 
Тука можете да видите и 
другия начин на възприятие 
на  творбите на художника. 
Различни хора, различна 
реакция на едно и също. И 
това е много интересно. Не 
трябва всички хора да са 
еднакви.
На изложбата са предста-
вени и други работи на 
художника, неговите свет-
ски платна. Преди всичко 
искам да отбеляза портрет 
№ 1 на художника. Да, 
наистина, човекът изглеж-
да е особен, с богат вътре-
шен мир. И тука, неговото 
мото „Иконата на моята 
душа”, се разяснява в пор-
трета на майката и други 

женски образи.
Картина под номер 19 е из-
пълнена в примитивистки 
маниер. Аз лично харесвам 
много работите на прими-
тивисти в различни кул-
тури (например френска и 
руска). Получих истинско 
удоволствие от този пор-
трет на кралицата Мария, 
който звучи съвсем различ-
но и новаторско.
Интересна ли е изложбата? 
Да, определено. Тя е и по-
знавателна. За съжаление, 
не изпитах удовлетворител-
но духовно преживяване, 
каквото очаквах от срещата 
с иконите, но  това е инди-
видуално, зависи от човека, 
от неговия предишен опит. 
Обаче узнах нещо ново. 
Това е опит на художника 
за ново виждане на старите, 
традиционни иконописни 
форми. Може би сакрал-
ността се постига, когато 
иконописецът не парадира 
с името си и остава неизве-
стен, както в средновеков-
ните и по-стари времена – 
допълва моя редактор.

Людмила ПЕТРОВА


