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Запомнящата се Турандот на Габриела Георгиева  

на сцената на Софийската опера и балет 

 

Проф. д-р Свилен Райчев 

Примата на българския оперен театър Габриела Георгиева категорично 

се утвърждава сред водещите солисти на Софийската опера като осъществява 

внушителен брой успешни дебюти. Системно и упорито изработва вокални 

партии от централния сопранов репертоар и последователно печели най-

високи награди от няколко престижни Международни конкурси. В репертоара 

си има над 30 централни оперни роли от класически, романтични, съвременни 

и български опери. Правила е записи за БНР, активно пее във всички български 

театри. Гастролира във Франция, Япония, Русия, Мексико, САЩ, Австрия, 

Италия, Швейцария. И неслучайно през 2018 г. Габриела Георгиева е 

удостоена едновременно с две емблематични национални признания: 

Наградата на радиопредаването „Allegro vivace“ за активна творческа дейност 

и Наградата „Златно перо“. 

На 2-ри декември 2021 г. в Софийска опера и балет се състоя 

дългоочакваният спектакъл на операта „Турандот“ от Джакомо Пучини с 

Габриела Георгиева в титулната роля. Постановката е на акад. Пламен 

Карталов, а на диригентския пулт застана маестро Борис Спасов. По думите на 

изпълнителката изграждането на образа на принцеса Турандот заема 

специално място в нейната кариера. 

Георгиева сътворява дълбоко въздействащ образ, потапяйки се на 

дълбинно ниво в душевния космос и потока на съзнанието на героинята си, 

извлича уникалното като манталитет и психофизическо поведение. Играейки 
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си с тембъра и багрите на гласа, с мимиката, жеста и пластиката (според 

мотивацията и драматичната ситуация), тя експонира на преден план 

същностните и доминиращи черти на принцесата. От една страна нейната 

жестокост, а от друга – преобразяването й, когато е възнаградена с чувството 

любов. 

 

 

Габриела Георгиева като Турандот в Софийска опера и балет 

 

Това е постигнато чрез блестяща артикулация, емоционално 

нюансирана фразировка и отлично структурирана психологическа обосновка. 

При подобни роли винаги съществува опасността да се потърси и акцентира 

само върху външното, характерът на героинята да бъде еднопланово 

разтълкуван и интерпретиран. Всичко при Габриела Георгиева обаче е добре 

премерено, логично и балансирано, поднесено с художествена мярка и 
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естетически вкус, което прави героинята й органична, действена, пълнокръвна 

и запомняща се. 

Чрез хармоничното съчетаване и равнопоставеността на певческите си 

и актьорски умения и талант Габриела Георгиева постига в сценичните си 

превъплъщения необходимата симбиоза и енергия, основна предпоставка за 

цялостен, завършен, ярко индивидуализиран художествен образ. Този 

комплексен подход и естетическо си кредо тя сугестивно и практически 

предава и на своите възпитаници – настоящите студенти от НМА и бъдещи 

оперни артисти. 


