
1 

 

Авторски концерт на проф. Георги Костов 

по случай неговата 80-годишнина 

 

Доц. д-р Елена Каралийска 

Авторският концерт на проф. Георги Костов, посветен на неговата 

80-годишнина, се състоя на 19 октомври 2021 г. в залата на НМА „Проф. 

Панчо Владигеров“. В него участваха едни от най-изявените български 

инструменталисти: виртуозът на тромбона Атанас Карафезлиев, 

контрабасистът Деян Великов, пианистката Радослава Дюлгерова, 

кларинетистът Росен Идеалов, известният тромпетист Петър Македонски. 

На рояла с усет и стил за всяка интерпретация им партнираше пианистката 

Лилия Костова. 

Ректорът проф. д-р Сава Димитров поднесе цветя на юбиляра. В 

речта си той пожела на проф. Георги Костов, доктор хонорис кауза на 

НМА „Проф. Панчо Владигеров“, крепко здраве и творческа енергия, 

както и достигане на нови върхове в музикалното изкуство. 

Събралата се в залата публика аплодираше изпълнителите и с овации 

прие прочувствените думи на проф. Костов, с които той благодари на 

всички участници в събитието. Проф. д-р Атанас Карафезлиев като пръв 

изпълнител на камерните пиеси за тромбон и пиано „Романс“ (2019) и 

„Контрастни настроения“ (2014), прозвучали на събитието, също поздрави 

проф. Костов с топли думи и благодарност за посветените на него пиеси. 

Между творбите в програмата проф. Георги Костов (който е автор на 

редица отличени с награди и приети с успех у нас и по света произведения 

в различни жанрове) не сдържа емоциите си от силно въздействащите 

музикални изпълнения и благодари и на пианистката Лилия Костова за 

организацията на концерта и отличния подбор на програма и изпълнители. 

Проф. Костов разясни, че е посветил на Лилия „Петрунините 

метаморфози“ за две пиана (2015 г.), на чиято оркестрирана версия тя вече 
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е реализирала запис със Симфоничния оркестър на БНР. Изпълнението на 

„Петрунините метаморфози“ впечатли публиката с чистотата на 

музицирането и задълбочената интерпретация. Клавирното дуо се справи 

брилянтно с пресъздаването на художествената идея за преобразяването на 

музикалния образ на Петруна, първоначално обрисуван от лирична 

мелодия, която при всяка следваща вариация преминава през различни 

стилови музикални характеристики. 

Рондо от Концерт за кларинет (1958) бе представенo с виртуозно 

изпълнение, което сякаш протече на един дъх в ансамбъл с кларинетиста 

Росен Идеалов. Младият Георги Костов е създал първия български 

Концерт за кларинет и оркестър едва на 17-годишна възраст, а първият 

изпълнител на концерта е проф. Сава Димитров, чиято памет Академията 

чества на същата дата, на която се проведе юбилейният концерт – 19 

октомври. Със завидна лекота камерното дуо постигна свежестта на багри, 

перфектен звуков баланс, като подчертаването на промяната на 

тоналността, която обогатява фонично и разнообразява темброво 

провеждането на темата, беше майсторски пресъздадено от Росен Идеалов 

и Лилия Костова. Изпълнителите развълнуваха аудиторията с характерния 

за българския фолклор вихрен танц и Рондото прозвуча като част от 

народно празненство. 

На рояла доц. д-р Лилия Костова показа артистичност, 

емоционалност и технически възможности на високо професионално ниво. 

При интерпретацията на творбите в различните ансамбли с внимание към 

всеки детайл си партнираше, както с колегите си проф. д-р Атанас 

Карафезлиев и д-р Росен Идеалов, така и с по-младите таланти, от които 

изпъкна д-р Петър Македонски с вдъхновеното изпълнение на „Поема за 

тромпет“. Петър Македонски е внук на проф. Петър Кърпаров, който 

лично е направил научната редакция на партията на тромпета. На него 
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авторът специално е посветил „Поемата“. Партията на пианото също се 

характеризира с подчертана техническа трудност. Успешното изпълнение 

на Петър Македонски и Лилия Костова, с което концертът завърши, 

направи впечатление със сложно разгърнатата фактурно творба със 

съвременно звучене. Различните по характер епизоди, преминаването през 

Валс – суинг, смяната на темпата и размерите бяха пресъздадени с финес и 

с демонстриране на възможностите на тромпета в целия му диапазон и 

блясък. На финала проф. Костов трогнат сподели, че е чул едни от най-

добрите изпълнения на свои произведения и благодари за музикалната 

вечер, която се превърна в празник за него и за публиката. 


