
СПРАВКА

за приносите на предложената като хабилитационен труд

художественотворческа дейност

на доцент д-р Александър Василенко

за заемане на академична длъжност „професор“ по пиано към катедра

„Пиано“, ТКДФ в Национална музикална академия „Проф. Панчо

Владигеров“

Артистичната дейност, която предлагам като хабилитационен труд, е

осъществена след придобиването на академичната длъжност „доцент“ –

между 2014 и 2019 година. Съсредоточена е в три творчески насоки – солови

концерти, премиерни изпълнения и участия във фестивали, които ме

представят като солов изпълнител и като участник в камерни формации, –

както и присъствието ми в жури на конкурси, което е свързано с моята

преподавателска компетентност и изпълнителски опит. Концертните

програми по принцип са построени с ясна концепция за стилова и

художествено обединяваща насоченост. Интегралното изпълнение в два

концерта с мултимедийно представяне на „Макрокосмос“ от Джордж Крам, I

и II том, е  оригинален експеримент по отношение на комбиниране на

концертно изпълнение с мултимедийна визуализация. По този начин бе

привлечена широка като компетентност и възраст аудитория. Двете

концертни програми, насочени към творчеството на значими унгарски

творци (Б. Барток, З. Кодай, Д. Лигети, Д. Куртаг), също така са ангажирани



и с представянето на различни трактовки на клавирния цикъл. В тях са

представени цялостно или частично цикли, които са показателни за общите

насоки, новаторски идеи и онаследени традиции на унгарската клавирна

музика.

Премиерните изпълнения са важна част от интерпретаторския ми облик

и са продължение на дейността ми до 2014 г.

Участията във фестивали съвместно с Росен Идеалов и Георгита

Бояджиева съчетават концертни програми, съставени от традиционни

произведения за трио и за дуо с премиерни за България изпълнения, както и

световни премиери. Концертите с Ася, Виктория и Валерия Василенко

предизвикваха логичен интерес както поради различните атрактивни и

разнообразни клавирни съчетания (от солови изпълнения до творби за осем

ръце на две пиана), така и с творбите, посветени на изпълнителите от

известни български творци (Красимир Тасков – на дуо Ася и Александър

Василенко, Георги Арнаудов – на четиримата участници в квартета).

Що се отнася до участията ми като член на жури – смятам, че коректно и

адекватно съм допринесъл за смислената, обективна и плодотворна оценъчна

дейност, както и за авторитета на проведените форуми. Разглеждам своето

присъствие в качеството на член на жури като признание за професионална

състоятелност и компетентност.

I. Солови концерти

1. Два рецитала „Кодай – Куртаг“ в зала АМТИИ – Пловдив (27.02.2019.) и

зала НМА – София (05.03.2019.), със съдействието на Унгарския културен

институт – София. В програмата: Клавирни цикли на Золтан Кодай и Дьорд

Куртаг в изпълнение на Александър Василенко (Кодай – Седем пиеси ор. 11



и Куртаг – „Трески“ ор. 6/d) и преработки за две пиана от Дьорд Куртаг на

творби на Й. С. Бах, Дж. Фрескобалди и Х. Пърсел в изпълнение на клавирно

дуо Ася и Александър Василенко.

2. Интегрално изпълнение в два концерта с мултимедийно

представяне на „Макрокосмос“, I и II том от Джордж Крам в зала БИАД

– София. „Макрокосмос“ (Дванадесет пиеси-фантазии за подготвено пиано, I

том) – 19.04.2016  и „Макрокосмос“ (Дванадесет пиеси-фантазии за

подготвено пиано, II том) – 04.04.2017.

3. Два солови рецитала „Барток – Лигети“ в зала АМТИИ – Пловдив

(12.02.2015.) и зала НМА – София (17.02.2015.), със съдействието на

Унгарския културен институт – София. В програмата: Бела Барток –

Микрокосмос, VI тетрадка;  Дьорд Лигети – Musica Ricercata.

II. Премиерни изпълнения (световни премиери и първи

изпълнения в България)

Васил Казанджиев – Соната за виолончело и пиано (световна премиера), с

Георгита Бояджиева, 22.05.2018, „Майски музикални дни“, Читалище

„Братство“ – Кюстендил; 30.05.2018, „Софийски музикални седмици“,

камерна зала „България“ – София.

Йордан Дафов – „…SED TIBI GLORIA IN VITAM AETERNAM…“ (Hommage

a G.BADEV/F) за кларинет,  виолончело и пиано (световна премиера), с

Росен Идеалов и Георгита Бояджиева, 22.07.2017, изложбен комплекс



„Флора“ – Бургас; 24.07.2017, „Варненско лято“, Градска художествена

галерия – Варна

Красимир Тасков – Две гротески: „Роботи“ и „Гонка“ за кларинет,

виолончело и пиано (световна премиера), с Росен Идеалов и Георгита

Бояджиева, 02.10.2017, „Нова българска музика“, зала „Филип Кутев“, СБК

– София.

Сабин Леви – Прелюд и фуга в сол и Прелюд и фуга в ми за пиано (световна

премиера), 05.10.2015, „Нова българска музика“, зала „Филип Кутев“, СБК –

София.

Георги Арнаудов – „Сонети на мрачната любов“ по Федерико Гарсиа

Лорка за осем ръце на две пиана (световна премиера), с Ася, Виктория,

Валерия Василенко, 24.09.2015, Цикъл „Поколения“, зала НМУ „Любомир

Пипков“ – София.

Галина Уствольская – Grand duet за виолончело и пиано (първо изпълнение в

България) с Георгита Бояджиева, 03.08.2018, „Дни на руската клавирна

музика“, Културен център „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“ – Бургас.

Нино Рота – Трио за кларинет, виолончело и пиано (първо изпълнение в

България) с Росен Идеалов и Георгита Бояджиева, 30.05.2018, „Софийски

музикални седмици“, камерна зала „България“ – София.



Модест Мусоргски – „Нощ на голия връх“ (авторска версия за четири ръце,

първо изпълнение в България), с Ася Дончева-Василенко, 25.08.2017, „Дни на

руската клавирна музика“, културен център „Морско казино“ – Бургас.

III. Участия във фестивали

1. „Софийски музикални седмици“

1.1. Концерт с Георгита Бояджиева (виолончело), 29.05.2019,

камерна зала „България“.

В програмата: Бохуслав Мартину – Вариации върху една словашка тема за

виолончело и пиано; Галина Уствольская – Grand duet за виолончело и пиано;

Иван Спасов – Соната за виолончело и пиано; Сергей Прокофиев – Соната

оп. 119 за виолончело и пиано.

1.2. Концерт „Звукови пространства“ с Росен Идеалов

(кларинет) и Георгита Бояджиева (виолончело), 30.05.2018,

камерна зала „България“.

В програмата: солови и ансамблови творби на А. Цемлински, П. Булез, Н.

Рота, В. Казанджиев, Й. Дафов.

С участието на Ал. Василенко: Нино Рота – Трио за кларинет, виолончело и

пиано (първо изпълнение в България), Васил Казанджиев – Соната за

виолончело и пиано (световна премиера), Йордан Дафов – „…SED TIBI

GLORIA IN VITAM AETERNAM…“ (Hommage a G.BADEV/F) за кларинет,



виолончело и пиано, Александър Цемлински – Трио за пиано, кларинет и

виолончело ор. 3.

1.3. Концерт „Немските майстори“ с Росен Идеалов (кларинет)

и Георгита Бояджиева (виолончело), с участието на Йордан

Димитров (цигулка), 15.06.2015, зала 9 на НДК.

В програмата: Л. ван Бетовен – Трио ор. 11 за кларинет,  виолончело и пиано,

Й. Брамс – Трио за пиано, кларинет и виолончело ор. 114, П. Хиндемит –

Квартет за кларинет, цигулка, виолончело и пиано.

2. „Варненско лято“

2.1. Концерт „20 години дуо Идеалов – Бояджиева“ с Росен

Идеалов (кларинет) и Георгита Бояджиева (виолончело), 24.07.2017,

Градска художествена галерия – Варна.

В програмата: солови и ансамблови творби на А. Цемлински, П. Хиндемит,

К. Илиев, Й. Дафов, Г. Арнаудов.

С участието на Ал. Василенко: Йордан Дафов – „Песни без думи“ за

кларинет,  виолончело и пиано, Йордан Дафов – „…SED TIBI GLORIA IN

VITAM AETERNAM…“ (Hommage a G.BADEV/F) за кларинет,  виолончело и

пиано (световна премиера), Александър Цемлински – Трио за пиано,

кларинет и виолончело ор. 3.

3. „Зимни музикални вечери“ – Пазарджик

3.1. Концерт с Георгита Бояджиева (виолончело), 25.01.2019, зала

„Маестро Георги Атанасов“ – Пазарджик.



В програмата: Бохуслав Мартину – Вариации върху една словашка тема за

виолончело и пиано; Галина Уствольская – Grand duet за виолончело и пиано;

Иван Спасов – Соната за виолончело и пиано; Сергей Прокофиев – Соната

оп. 119 за виолончело и пиано.

3.2. Концерт с Росен Идеалов (кларинет) и Георгита Бояджиева

(виолончело), 01.02.2014, зала „Маестро Георги Атанасов“ –

Пазарджик.

В програмата: творби на Й. Брамс, П. Хиндемит, И. Спасов, П. Петров.

С участието на Александър Василенко: Йоханес Брамс – Трио за кларинет,

виолончело и пиано ор. 114, Иван Спасов – Бурлеска за виолончело и пиано,

Петър Петров – Естампи за кларинет, виолончело и пиано.

4. „Майски музикални дни“ – Кюстендил

4.1. Концерт с Росен Идеалов (кларинет) и Георгита

Бояджиева (виолончело), 22.05.2018, Читалище „Братство“ –

Кюстендил.

В програмата: солови и ансамблови творби на А. Цемлински, П. Булез, Н.

Рота, В. Казанджиев, Й. Дафов.

С участието на Ал. Василенко: Нино Рота – Трио за кларинет, виолончело и

пиано (първо изпълнение в България), Васил Казанджиев – Соната за

виолончело и пиано (световна премиера), Йордан Дафов – „…SED TIBI

GLORIA IN VITAM AETERNAM…“ (Hommage a G.BADEV/F) за кларинет,

виолончело и пиано, Александър Цемлински – Трио за пиано, кларинет и

виолончело ор. 3.



4.2. Концерт с Росен Идеалов (кларинет) и Георгита

Бояджиева (виолончело), 08.05.2014, Възрожденско училище –

Кюстендил

В програмата: творби на Л. ван Бетовен, Р. Шуман, Й. Брамс, Р. Щраус.

С участието на Ал. Василенко: Р. Щраус – Соната за виолончело и пиано ор.

6, Р. Шуман – Три фантастични пиеси за кларинет и пиано ор. 73, Й. Брамс

– Трио за пиано, кларинет и виолончело ор. 114.

5. „Дни на руската клавирна музика“ – Бургас

5.1. Концерт с Георгита Бояджиева (виолончело),

03.08.2018,

Културен център „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“ – Бургас.

В програмата: Бохуслав Мартину – Вариации върху една словашка тема за

виолончело и пиано; Галина Уствольская – Grand duet за виолончело и пиано

(първо изпълнение в България); Сергей Прокофиев – Соната оп. 119 за

виолончело и пиано.

5.2. Концерт на фамилия Василенко (Ася, Александър,

Виктория, Валерия), 25.08.2017, културен център „Морско

казино“ – Бургас.

В програмата: солови и ансамблови творби на М. Мусоргски и С.

Рахманинов.

Изпълнения на клавирно дуо Ася и Александър Василенко в рамките на

концерта:  С. Рахманинов – Скерцо и Руска песен из „Шест пиеси“ ор. 11 за

четири ръце; М. Мусоргски – „Нощ на голия връх“ (авторска версия за

четири ръце, първо изпълнение в България).



6. Международен фестивал “Young Classic Europe” – Пасау,

Германия

6.1. Клавирна вечер с фамилия Василенко (Ася, Александър,

Виктория, Валерия), 10.11.2015, Зала „Нидернбург“, Пасау.

В програмата: солови и ансамблови творби на Ф. Лист, Й. Брамс, Кл.

Дебюси, Б. Барток, С. Прокофиев, Кр. Тасков, Г. Арнаудов.

Участия на Александър Василенко в програмата: Й. Брамс – Пет валса за

две пиана ор. 39,  Кл. Дебюси – „Малка сюита“ за четири ръце, Кр. Тасков –

Две бурлески за две пиана, Г. Арнаудов – „Сонети на мрачната любов“ по

Федерико Гарсиа Лорка за осем ръце на две пиана.

7. Festival der Bezirken – Виена, Австрия

7.1. Концерт на пиано квартет Ася, Александър, Виктория и

Валерия Василенко, 23.05.2015, Залата на трети район – Ландщрасе,

Виена.

В програмата: солови и ансамблови творби на Й. Хайдн, Л. ван Бетовен, Фр.

Шопен, С. Прокофиев, Б. Мартину, Л. Пипков.

Участия на Александър Василенко в програмата: Кл. Дебюси – „Малка

сюита“ за четири ръце с Ася Василенко; Б. Мартину – „Филм в миниатюри“

(шест пиеси за пиано); Л. Пипков – Българска сюита ор. 2.

IV. Член на жури на конкурси



1. Втори международен клавирен конкурс „Скрябин и Рахманинов“,

Кюстендил 2016. Реализирана концертна програма с творби на Л.

Пипков в рамките на съпътстващия Пети международен фестивал

„Велики учители“.

2. Пети (2016) и Шести (2017) международен конкурс за пианисти –

непрофесионалисти „Вивапиано”, София – председател на журито

съответно за I до V възрастова група (2016) и за VI до IX възрастова

група (2017).

3. Четвърти (2017), Пети (2018) и Шести (2019) международен

конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“,

Велико Търново – председател на журито в секция

„Инструменталисти“ през 2017 г. Реализирана концертна програма по

време на гала концерта по закриването на конкурса през 2018 г. с

творби на З. Кодай, Б. Мартину и Л. Пипков.

4. Седми национален конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов“,

Разград 2019.


