
Концерт cъбumue 
ЯВор Конов 

Благоgарен съм на uзkлlочumелнuя нu флeomucm Xpucmo 
XpucmoB (Софuя, Берлuн), че ме насочu още през пролетта kъм 
moзu kонцерm: Деян ГаВрuч - флеоmа, Георгu БеломъжоВ - пuа
но, ИВа /\lобомuроВа - флеоmа, Яна МuхаолоВа - флеоmа, ЯВор 
Желев - флеоmа (състоял се на 24 cenmeмBpu В kамерна зала 
,,Българuя"). 

Програмата бе: ЕрВuн ШулхоВ (1894-1942) - Соната 
(Allegro moderato, Scherzo. Allegro giocoso, Aria. Andante, Rondo
Finale. Allegro molto gajo), Фuлuп Гобер (1879 - 1941) - Трета 
соната а флеоmа u пuано (Allegretto, lntermede pastoral, Final), 
Пuер Makc Дlобоа (1930 - 1995) - KBapmem за флеоmu (1. Fetes. 
Vivo е leggier, 11. Passepied. Allegretto, 111. Complainte. Andantino, 
IV. Tambourin. Allegro vivo), Omap TakmakuwBuлu (1924 - 1989) -
Соната (Allegro cantabile, Aria, Allegro Scherzando), Роберт My
жuнcku (1929 - 201 О) - Соната оп. 14 (Allegro deciso, Vivace,
Andante, Allegro сап moto).

Роgен В Белграg (1966), Деян ГаВрuч учu u заВършВа там 
kamo флeOmucm Bucwe музukално образоВанuе, слеg koemo 
проgължаВа образоВанuеmо cu В Есен. И maka, от 30 гoguнu 
учu u paбomu В Германuя - сВuрел е В разлuчнu opkecmpu, пре
поgаВал е на разлuчнu места. От 15 гoguнu е реgоВен (същuн
сku, ucmuнcku) професор В МаОнц http://www.Ыogs.uni-mainz.de/ 
musik/40135450-2/ (преkрасен граg!, Я. К.). Тезu gнu Bogu u мao
cmopcku kлас за флeOmucmu, В НМУ Софuя. Благоgарнu сме на 
г-жа ИВа /\lобомuроВа, на koяmo В нао-голяма степен се gължu 
moBa госmуВане на проф. Деян ГаВрuч В Софuя. Можех ga напu
ша kamo заглаВuе ,,ГосmуВане cъбumue". 

KakBo Bugяx у (проф.) Деян ГаВрuч, чух от него, прежuВях 
чрез него. Голяма Вроgена музukалносm. Bucoka kyлmypa. HaO
Bucok професuоналuзъм, uзгражgан u npakmukyBaн gecemuлe
muя. Краен Bupmyoзumem, наО-фuнu нlоансu. Безупречна uн
mонацuя. Преkрасно фразuране. Разнообразна тонова kyлmypa 
(В резултат на guxameлнa u eзukoBa mexнuka). Може ga cBu
pu (u) много сuлно, но не cBupu сuлно, освен В omgeлнu момен
mu. Пpegnoчuma премеренumе guнaмuku. Разполага зВученеmо 
В muwuнama (прuнцuп негов, смятам). На основата на Bcuчko 
moBa, оВлаgяно apmucmuчнo осВобоgено npucъcmBue на сцена
та. И с поgчерmана (u отново ga kажа: оВлаgяна u Внuмаmелно 
gозuрана!) uгра, u с (m.e. uзразяВане u чрез) eзuka на тялото, 
жecmoBeme, лuцеmо. А moBa се отразява немuнуемо u ярkо u 
на cBupeнemo u uнmepnpemaцuяma, защото е uзkаз на съсmоя
нuяmа на uзпълнumеля-uнmерпреmаmор. Като музuцuраш, ga
Baw uзраз на eмoцuume u съсmоянuяmа cu u чрез лuце u тяло, а 
moBa на сВоО peg gообогаmяВа музuцuранеmо mu. 

Държа nak ga kажа: Внuмаmелно gозuрано, kamo gопълВа
що-uнmегрална част от uзразumелнuя „апарат" на uзпълнumе
ля-uнmерпреmаmор, а не самоцелно (че u заместващо!; kakmo 
kазВаше проф. g-p Дuмumър XpucmoB, сВеmла му памет, ko
мeнmupaOku съВременнu gupuгeнmcku npakmuku: ,,ШоупоВеgе
нuе kamo gupuгeнmcka mexнuka'� uменно празно, kамо лu само
uзmъkВано woynoBegeнue няма у Деян ГаВрuч, слава Богу!). 

HukakBa npocmoBamocm, нukakBa агресuВносm. И нukakBu 
mukoBe (много е Важно, защото е много поkазаmелно за Въ-

mpewнomo съсmоянuе на чоВеkа). Без позu на „сkромно" Велu
чuе (u по-точно kазано, на уж-сkромнuчещо). А е страхотен! 
Чрез лuнkа наО-gолу можете ga Bugume koлko ecmecmBeнo се 
gържu В разговор (npu moBa, uнmepBlo). 

Музuцuра елегантно, сmuлно, богато, фuно, uзuckaнo. Не 
npogaBa wupnompeбcku позu u поВеgенuя, поgменяОku xapakme
pucmukume на Bucokomo uзkycmBo с meзu на naнaupgжuOckume 
ampakцuoнu, запленяВащu gухоВнuя плебс (paзчumaOku, че про
фесuоналнumе мyзukaнmu - u особено no-kyлmypнume от тях 
- ще се сgържаm ga споgеляm akmuBнo u публuчно - ga не kажа,
протестно - kakBo Всъщност (не) се случва на сцената; а u ga
го заяВяm ... ). HukakBo kрещене на сцената- В npekuя uлu В пре
носнuя смuсъл.

Колkо съм щасmлuВ, че заВеgох на moзu Вълшебно хубав 
kонцерm цялото cu семеОсmВо! Паk благоgаря на Xpucmo (Xpu
cmoB), че ме/нu npamu на moзu kонцерm. 

Преkрасен ансамбъл чухме u Вugяхме В kBapmema за флео
mu на Пuер Дlобоа, В koOmo нареg с Д. ГаВрuч музuцuраха Beлu
koлenнume нu флeomucmu ИВа /\lобомuроВа, Яна МuхаолоВа u 
ЯВор Желев. KBapmem от мaocmopu! 

РаgВам се, че moзu kонцерm, koOmo (поне cnopeg мoume на
блlоgенuя) не получu поgобаВащаmа му се npegBapumeлнa раз
гласа, се случu npeg препълнена с Възторжена nyблuka зала -
още от пърВаmа част на пърВаmа uзпълнена соната. Възтор
жена u Все по-Възторжена с npomuчaнemo на kонцерmа. 

Също moлkoBa голяма pagocm за мен бе ga Bugя u чуя Велu
kолепнuя млаg nuaнucm Георгu БеломъжоВ, чuumo мyзukaнmcku 
u uзпълнumелсkо-uнmерпреmацuоннu kaчecmBa u Възможносmu 
оmгоВаряха В нао-голяма степен на meзu на Маестро ГаВрuч! 
Haucmuнa uзkлlочumелен музukално-uзпълнumелсku сuнхрон: u 
mемпоВо-агогuчесku, u мempopumмuчecku, u щрuхоВо-mоноВо, 
u образно, u uзобщо uнmерпреmацuонно. БраВо нaucmuнa! 

В лloбonumcmBomo cu omugox eguн слеgобеg u на npenoga
Baнemo на Деян ГаВрuч В НМУ ,,/\lобомuр ПunkoB" В Софuя. Bugяx 
го u kamo чуgесен пеgагог с усет, познанuя u уменuя u много
гоguшен onum, ommaм u с преkрасен uнguBugyaлeн nogxog kъм 
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Вьзпumанuцumе cu. (Koomo cu може, cu може!) МuгноВено пре
ценява u сьобразяВа uнguBugyaлнomo у ученukа cu: способно
сmu, нuВо на пogгomoBka, xapakmep, проблемu В репертоара ... 
ИзuсkВа професuоналuзьм, но го праВu В прuяmелсkа атмосфе
ра, без uнmuмнuчене uлu назugаmелносm. 

ЛuнkоВе kьм: 
ИнmерВlо с проф. Деян ГаВрuч https://www.youtube.com/ 

watch?v=exHcdrmCjgs. 
Bugeoзaпucu на Д. ГаВрuч https://www.youtube.com/chaппel/ 

UCIX5cDejпVoObmlbmORE8YA. 
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