
1 

 

Концерти с клавирни творби на български композитори, 

посветени на 100-годишнината на Национална музикална академия 

„Проф. Панчо Владигеров“ 

 

Проф. д-р Александър Василенко 

Във връзка със 100-годишния юбилей на НМА по инициатива на 

катедра „Пиано“ към ТКДФ бе рализирана поредица от концерти с клавирни 

творби на български композитори от миналото и настоящето. Модулът от 

пет концерта бе разпределен между концертната зала на НМА и други 

престижни пространства (НДК, НМУ „Л. Пипков“, БАН); три от концертите 

се състояха  съответно през април, май и юни, другите два – през ноември 

на 2021 г. Като изпълнители участваха студенти от НМА, ученици от 

музикалните училища в страната и млади преподаватели от академичния 

състав. Прозвучаха пиеси на творци от всички периоди на развитието на 

българската професионална музика, и най-вече свързаните с историята на 

Академията като преподаватели и нейни възпитаници. 

Като важна част от този проект дойде и идеята да се инициира 

композирането, изпълнението и публикуването в специален отделен 

сборник на нови клавирни произведения на настоящи и бивши, наскоро 

дипломирани студенти на НМА. Амбициозна цел на тази инициатива бе 

възможността за постигане на обстановка на своеобразна творческа 

лаборатория: подготовката и реализирането на сценичното изпълнение да 

създадат условия за пълноценно творческо общуване по линията 

композитор – изпълнител, както и по поколенческата линия преподавател – 

студент – ученик (един конкретно забележим за всяко висше музикално 

училище резултат с ясна творческа, изпълнителска и педагогическа 

насоченост). 
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Ще посоча датите и залите, в които бе проведена поредицата 

концерти: 

20-ти април в Концертната зала на НМА; 19-ти май в зала 9 на НДК; 

22-ри юни в зала „Марин Дринов“ на БАН; 18-ти ноември в Концертната 

зала на НМУ „Л. Пипков“; 27-ми ноември, отново в Концертната зала на 

НМА. 

Във всичките пет концерта взеха участие студенти от 

Инструменталния и Теоретичния факултети на НМА, някои от тях 

нееднократно: Михаил Стефанов, Дамян Радев, Катрин Терзич, Георги 

Белчев, Симон Павлов, Йоана Георгиева, Дарина Дикова, Стефания Русева, 

Николай Желязков, Михаела Колева, Виктор Янакиев, Виктория Боянова, 

Ния Бонева от класовете на проф. д-р Борислава Танева, проф. д-р Атанас 

Куртев, проф. д-р Маргарита Кръстева, проф. д-р Даниела Андонова, проф. 

д-р Ростислав Йовчев, проф. д-р Димитър Цанев, доц. д-р Маргарита 

Илиева. Особено усещане за приемственост и оптимистичен поглед към 

бъдещето даде впечатляващото участие на ученици от четири национални 

музикални училища, представящи цялата възрастова скала на 

специализираното обучение. Най-наситено, естествено, бе присъствието на 

учениците от НМУ „Любомир Пипков“ – София (във всичките концерти, 

без петия заключителен): София Чернишкова, Александър Иванов, Валерия 

Василенко, Марио Бобоцов, Михаела Михайлова, Стефан Симов, Жана 

Колева, Ясна Иванова, Филип Ставров, Филип Илиев, Мария Миланова, 

Димитър Цонев, Антония Пешева, Калина Димитрова, Никола Богомилов, 

Ангел Ялъчков, Никол Кисьова, Мико Атанасов, Яна Кръстева, Анна 

Младенова, Мария Атанасова, Ясен Калайджиев, Марина Мравова, Анна-

Мария Узунова с преподаватели Емилия Канева, Милка Митева, Антонина 

Бонева, Дарина Кантарджиева, Любов Шишева, Анна Тодорова, Милена 

Павлова, Мария Богданова, проф. д-р Александър Василенко, доц. д-р Елена 

Дикова, проф. д-р Илия Чернаев. В първия, откриващ поредицата концерт, 
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плътно участие бе регистрирано от страна на НУМТИ „Добрин Петков“ – 

Пловдив в лицето на Виктор Вичев, Любен Банев, Борис Биков и Георги 

Чиколов от класовете на Елена Велчева и Светлана Косева. Във втория 

концерт гостуваха Деян Табашки и Габриел Бешев (НУИ „Панайот Пипков“ 

– Плевен) от класовете на Антоанета Воденичарова и Десислава Цанкова, 

както и Кристиян Ангелов (НУИ „Проф. Веселин Стоянов“) с преподавател 

Веселинка Иванова. Ще спомена и участието на млад изпълнител извън 

системата на музикалните училища, взел участие в третия концерт – 

Кристиян Тодоров от СМГ „Паисий Хилендарски“,  подготвен от проф. д-р 

Ростослав Йовчев.  

Особено авторитетно изпълнителско присъствие отбелязаха 

докторантите и преподавателите в НМА Александра Дичева и Мила Михова 

(все по-известното клавирно дуо „Атмосфери“), Светлин Христов и гл. ас. 

д-р Гергана Несторова. 

Както вече стана дума, бяха изпълнени клавирни творби на 

композитори от миналото и настоящето, от всички периоди на българската 

професионална музика: Панайот Пипков, Панчо Владигеров, Веселин 

Стоянов, Любомир Пипков, Марин Големинов, Светослав Обретенов, 

Александър Танев, Ивелин Димитров, Красимир Кюркчийски, Николай 

Стойков, Васил Казанджиев, Юлия Ценова, Любомир Денев, Красимир 

Тасков, Ценко Минкин, Йорданка Минева, Сабин Леви, Румен Бояджиев-

син, Петър Димов, Лора Ал Ахмад. 

Премиерните изпълнения на творбите, композирани специално за 

поредицата и посветени на 100-годишнината на НМА, бяха предвидени за 

последните два есенни концерта. В рамките на четвъртия концерт, проведен 

в залата на НМУ „Л. Пипков“, прозвучаха „Български искри“ на Емелина 

Горчева (изп. Стефан Симов), “Allegro para cuatro patas” на Михаела Колева 

(изп. авторът и Виктор Янакиев) и „Мигове“ на Давид Кокончев (изп. 

Гергана Несторова). Във втората половина на заключителния пети концерт 
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в залата на НМА бяха изпълнени Lachrymal Sonata на Норис Гетов (изп. 

Светлин Христов), „Четири образа“ на Светлин Христов (изп. авторът) и 

„Хореография за два рояла“ на Петър Димов (изп. клавирно дуо 

„Атмосфери“). 

Концертният цикъл с клавирни творби на български композитори се 

оказа една градивна инициатива – убеден съм в тази оценка, осланяйки се 

на реакциите на публиката, на участниците, на колегите-преподаватели. Бе 

покрита една широка времева амплитуда от произведения, която даде 

своеобразна представителна извадка от българската клавирна музика 

(разбира се, далеч не изчерпателна). Показателен бе ентусиазмът, с който се 

включиха младите пианисти от музикалните училища – а те са бъдещето на 

българското клавирно изпълнителско изкуство. Младите композитори – 

автори на новите произведения – получиха възможност за моментално 

реализирана публична оценка (сценично изпълнение, звукозапис, 

официално издаване). Със сигурност е добре тази инициатива да прерасне в 

перманентна традиция, която да подпомага реално интереса към многото 

вече създадени стойностни образци и към развитието на българската 

клавирна музика в бъдеще. 


