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ФРЕНСКИ МОДЕРНИЗЪМ

ЖЕРМЕН ТАЙЕФЕР (1892 – 1983)
Клавирно трио 

Allegro animato – Allegro vivace – Moderato –
Tres anime

Долорес Мария Гайтан – пиано
Кристина Хинова - цигулка

Сандро Лафранкини – виолончело

КЛОД ДЕБЮСИ (1862 – 1918)
Три песни на Билитис

La flute de Pan – La Chevelure –  Le tombeau des Naiades 
Грациела Вълчева Фиеро – мецосопран 

Виктория Василенко – пиано
* * *

АНТОН ВЕБЕРН (1883 – 1945)
Четири пиеси за цигулка и пиано

Оливие Шарлие – цигулка
Марчело Мацони – пиано 

ГАБРИЕЛ ФОРЕ (1845 – 1924)
Клавирен квартет №1 до минор

Alegro molto moderato – Scherzo: Allegro vivo – Adagio – 
Allegro molto

Оливие Шарлие – цигулка
Марта Потулска – виола 

Фредерик Одибер – виолончело
Марчело Мацони – пиано

5 юли (вторник)                                   Градска
19.00 часа                     художествена галерия

конкурс „Джордже Енеску“ (2016). Два пъти е носител на 
„Кристална лира“ за млад изпълнител. Номинирана е за 
млад музиkант на годината на БНР през 2009. Същата 
година получава Голямата награда на фондация „Димитър 
Бербатов“ за върхови постижения в областта на изкуствата. 
През 2009, 2010, 2011 е стипендиант на фестивала за 
камерна музика „Музика Мунди” в Брюксел, където свири 
с Фестивалния оркестър под палката на Максим Венгеров. 
Следват концерти с Брюкселския камерен оркестър, с 
Кралския оркестър в Ливърпул, с Камерен ансамбъл 
„Софийски солисти“, Симфоничен оркестър на БНР, 
Софийска филхармония и филхармониите в Русе, Бургас, 
Враца, Разград. Участва във всички големи фестивали 
в България, както и “Young classics Europe“ в Германия 
и фестивала „Сантандер“. През 2010 изнася рецитал в 
Ню Йорк и е солист на Линкълнууд оркестър в Чикаго. 
Участва в майсторските класове по пиано на Борис Берман, 
Паул Бадура-Скода, Наум Грубер, Михаил Воскресенски, 
Боян Воденичаров и по камерна музика при Максим 
Венгеров, Иври Гитлис, Ференц Радош, Франц Хелмерсон, 
Александър Бондурянский.

Любовта на ОЛИВИЕ ШАРЛИЕ към цигулката е дълбоко 
вкоренена в традициите на семейството му. Той постъпва 
в Националната консерватория в Париж на 10-годишна 
възраст и още като тийнейджър получава подкрепата на 
големи музиканти като Надя Буланже, Йехуди Менухин 
и Хенрик Шеринг. Следва впечатляваща поредица от 
международни награди от конкурсите в Мюнхен, Монреал, 
Индианаполис, Хелзинки (Сибелиус) Париж (Жак Тибо).  
Успехът не закъснява и много скоро парижки и регионални 
оркестри, както и големи международни ансамбли, канят 
младия солист. Сред тях са Националния оркестър на 
Франция, Лондонската филхармония, Питсбъргската 
филхармония и мн.др. Концертирайки активно, Оливие 
Шарлие продължава да разширява своя репертоар с рядко 
изпълнявани или дори напълно непознати произведения, 
както и с нови творби. Още в консерваторията със 
своите преподаватели Оливие Шарлие усъвършенства 
и изкуството на камерното музициране и самият той от 
своя страна, се впуска в мисията да предаде своя опит на 
младите музиканти.

МАРЧЕЛО МАЦОНИ е възпитаник на Консерваторията 
„Монтеверди“ в Болцано. Продължава интензивно 
музикалното си образование в Академията Имола. 
Посещава майсторски класове при някои от най-
значимите пианисти на нашето време като Светослав 
Рихтер и Маурицио Полини, учи композиция при Армандо 
Джентилучи. Кариерата му на концертиращ пианист го 
отвежда до някои от най-престижните зали във Виена, 
Залцбург, Будапеща, Мюнхен, Нанси, Верона, Палермо, 
Рим, Парма. Партнирал си е с именити солисти като Уто 
Уги, Соня Коркеала, Антон Никулеску. Чест гост-солист е 

на Кралския камерен Концертгебау оркестър, на Виенските 
симфоници, на Солистите на Берлинската филхармония, I 
Virtuosi Italiani и др.  Записва четири диска за Лимен Мюзик, 
като сред тях са пълните съчинения на Брамс за пиано 
и струнни, както и клавирните квартети на Моцарт. През 
2019 подписва договор с Дека за записа на всички концерти 
на Бах за клавир и струнни. От 2013 Марчело Мацони е 
артист на Стейнуей. Преподава пиано в Консерваторията в 
родния си град Реджо Емилия и е артистичен директор на 
музикалните серии „Incontro alla musica” в театъра там.

МАРТА ПОТУЛСКА е лауреат в няколко авторитетни 
международни конкурса: първи награди от конкурсите 
„Йоханес Брамс“ – Австрия, 2007 и „Bled” в Словения през 
2011. Има втора награда от Международния конкурс за 
виолисти „Михал Списак“ в Полша. Носител е на специална 
награда от Международния конкурс за виолисти „Лайонел 
Тетрис“, Великобритания, 2006. Марта Потулска завършва 
музикалното училище и продължава обучението си в Грац 
в Universität für Musik und Darstellende Kunst в класа на 
проф. Матиас Маурер, бивш солист-виолист на Кралския 
Концертгебау оркестър в Амстердам, завършвайки с 
отличие. Следват асистентска длъжност в университета в 
Грац и активна артистична кариера. Концертира на редица 
международни фестивали: Salzburger Festspiele в Залцбург, 
„LaStrada“ и „Eggenberger Schlosskonzerte“ в Грац, Австрия. 
Тя е член на Виенския камерен оркестър, Wien International 
Soloists Ensemble и Varietas Ensemble, както и на Ансамбъла 
на Бургтеатър, Виена.

ФРЕДЕРИК ОДИБЕР завършва Националната 
консерватория в Париж с първа награда при 
виолончелистите; специализира при Марк Дробински, Мод 
Тортелие и Гари Хофман. През 1992 получава наградата на 
асоциацията „Live Music Now France”, връчена му от Йехуди 
Менухин, който го окуражава да гради солова кариера. 
Одибер е бил е солист на всички големи оркестри в Чехия, 
Симфоничния оркестър на Ница, Филхармонията в Киншаса. 
Изнасял е рецитали (често придружени с майсторски 
класове) в Япония, Тайван, Полинезия, Израел, Турция, 
както и във всички значими френски концертни зали като 
Гаво в Париж и Фестивалния дворец в Кан. Интересува се 
от старинните инструменти и участва в редица проекти и 
записи с реномирани барокови оркестри. Същевременно 
може да бъде чут да изпълнява нова музика на Пролетния 
фестивал в Монте Карло или в сериите на Радио Франс. 
Специално създаденият от Одибер рецитал, озаглавен „Ако 
разкажа историята на виолончелото? От Бах до наши дни“, е 
представян от него над 100 пъти във Франция и по света.
Фредерик Одибер преподава в Музикалната академия 
„Принц Рение III” и в Консерваторията в Ница. Едни от 
инструментите, на които свири, е виолончело Филипо 
Кордано от 1774.

Програмата изготви Лилия Големинова



ЖЕРМЕН ТАЙЕФЕР e единствената жена сред композиторите 
от прочутата Парижка шесторка. Родена в богато семейство, 
учи пиано при майка си, докато баща й е против тя да стане 
музикант. Въпреки това тя заминава за Париж, завършва 
консерваторията там, при това печелейки редица награди. 
Става част от бурния културен живот на Париж и е там, 
когато възниква Шесторката, от която е част редом с Онегер, 
Мийо, Пуленк и чиято естетика е свързана с тази на Пикасо и 
Модилиани. Известна е с балетите си (някои от тях по поръчка 
на Дягилев), инструменталните си концерти, пише и музика 
за филми. Клавирното  трио пише през 1916-1917, но през 
1978 добавя още две части. Като музикална естетика то е най-
близо до Равел, с когото Жермен Тайефер е била близка.

КЛОД ДЕБЮСИ създава цикъла Песни на Билитис през 
1897-1898, четири години след написването на преломната 
си творба Следобедът на един фавн. Идва краят на века, в 
Париж цари истинска лудост, търсят се нови идеи, нови теми, 
някои от които отвеждат към чувствеността на миналото. 
Тези песни поставят началото на сътрудничеството на 
композитора с един от най-авангардните френски поети 
по това време Пиер Луи, с когото се запознава в дома на 
Стефан Маларме. Блестящ и независим ум, Пиер Луи е бил 
тънък познавач на европейската култура, с изявен интерес 
към източните култури и античността. Именно от Древна 
Гърция идва вдъхновението за „Песни на Билитис“. Билитис 
е гръцка поетеса, сподвижничка на Сафо. Именно историята 
на нейния живот Луи събира в своя сборник с мистификации 
Песни на Билитис, стилизирани в духа на древногръцката 
поезия. Три от тези текстове си избира Дебюси (Флейтата 
на Пан, Косите, Гробницата на наядите) и така ги „облича“ 
в музика, че много музиколози определят цикъла като един от 
върховете в песенното му творчество. Импресионистичният 
хармоничен език, често базиран на целотонната гама, в 
комбинация с непрестанно сменящия се тонов колорит 
рисуват една живописна картина на древногръцкия свят, 
в която гласът се носи свободно на границата на пеенето 
и декламацията, улавяйки безпогрешно усещането за 
чувственост и загатната еротика.

Първият си клавирен квартет ГАБРИЕЛ ФОРЕ композира 
в продължение на три години (1976-1879), премиерата е 
през 1880 на концерт на създаденото по-рано от Сен-Санс (в 
чийто дом Форе често е гостувал още от дете) Национално 
музикално общество в Париж с идеята да подкрепя френските 
композитори и да изгради френска музикална изразност – 
фина, деликатна и нюансирана. От квартета блика оптимизъм 
(тогава Форе е в началото на 30-те си години, отличен пианист 
и органист, една от най-ярките фигури в този преходен 
за френската музика период) независимо, че е в минорна 
тоналност, а иновациите в хармоничния език са най-ярко 
изразени в бавната част. В творбата са заложени сякаш 
всички характеристики на камерното творчество на Форе през 
следващите десетилетия, развивани от него с елегантност и 

все по-голямо майсторство. Брилянтният финал на квартета 
Форе преработва и окончателно оформя през 1883. 13 
години по-късно Форе ще започне да преподава композиция 
в Парижката консерватория и сред неговите ученици ще са 
Морис Равел и Надя Буланже; ще стане и неин директор, 
както и един от най-влиятелните музикални критици във 
Франция, ще окаже влияние и върху композиторите, които 
създават Парижката шесторка.

Родом от Андалусия, пианистка МАРИЯ ДОЛОРЕС ГАЙТАН 
е представител и посланик на испанската музикална култура 
в Италия, избрана от Националните културни институти на 
Европейския съюз заради сериозната си международна 
репутация на отличен музикант, с много енергия и оригинални 
интерпретации. Номинирана е за наградата на Фондация 
Принцесата на Хирон и е носител на държавното отличие 
„Marca Espana”. Работи съвместно с Испанската академия за 
военни изкуства и изследвания и с Института Nauta по проекта 
„1871 Tribute”, който развива международните отношения 
между Америка и Испания през призмата на клавирното 
изкуство. Мария Гайтан е лауреат на редица международни 
конкурси, сред които „Антонио Белтрами“ и „Антонио 
Салиери“. Има реализирани записи за испанското, гръцкото 
и италианското радио и телевизия, свири и в саундтрака на 
филма Фиоре на режисьора Клаудио Джованези, представен 
на фестивала в Кан през 2016.

Всички в семейството на КРИСТИНА ХИНОВА са музиканти 
– майка й е виолистка, бащата – цигулар, сестрата – 
виолончелистка. Самата Кристина още 6-годишна избира 
цигулката. Когато е на 7, е дебютът й с оркестър. Завършва 
Националното музикално училище в София при проф. Ангел 
Станков. Има награди от много конкурси, сред които „Джордже 
Енеску“ в Букурещ, Млади виртуози, “Панчо Владигеров“ в 
Шумен, „Недялка Симеонова“. Била е солист на Софийски 
солисти, на всички големи филхармонии в България. 
Заминава да се усъвършенства във Висшето училище по 
изкуства във Виена при проф. Герхард Шулц, а от 2015 е 
студентка в класа на Марио Хосен в НБУ. Активно концертира 
и в сферата на камерната музика – свирила е с Волфганг 
Клос, Доминик де Виленкур, Щефан Кропфич, Людмил 
Ангелов и др.

САНДРО ЛАФРАНКИНИ е от Бреша, от семейство със 
сериозни музикални традиции – първите си стъпки в света 
на виолончелото прави под ръководството на баща си. 
Завършва Миланската консерватория при Мария Леали и 
продължава със специализации в Кремона, Базел и Рим. През 
1999 е избран при първия конкурс за първи виолончелист 
на Teatro e filharmonica alla Scala и става част от съставите 
на Миланската скала. Освен интензивната си работа там, 
включваща опери, симфонични концерти, балети и камерна 
музика, Лафранкини гостува като водач на виолончелите в 
Лондонския симфоничен оркестър и в Операта в Цюрих. Бил 

е солист на редица водещи италиански оркестри, както и 
на Филхармониите в Осака и Красноярск, и на Камерния 
оркестър на Ла Скала. От 2011 до 2019 е артистичен 
координатор на ансамбъла на Театро Гранде в Бреша. 
През 2020 решава да се посвети на композирането, прави 
и транскрипции на известни поп, рок и фънк песни за 
виолончело. Имал е привилегията да свири на прекрасни 
инструменти – от изработеното от Франчесо Руджиери през 
1692 виолончело до Карло Антонио Тесторе от 1730, а от 
2020 свири на френско виолончело от 80-те.

Meцосопраното ГРАЦИЕЛА ВЪЛЧЕВА ФИЕРО е родена 
във Варна, завършва музикалното училище там, след 
което учи в Националната музикална академия в София и 
Висшето училище за музика в Лозана, Швейцария. 
Специализира в Академията „Борис Христов“ в Рим при 
Никола Гюзелев, учи и с Тереза Берганца, Криста Лудвиг 
и Грейс Бъмбри. Лауреат е на конкурсите „Джузепе ди 
Стефано“ в Трапани, „Франциско Виняс“ в Барселона, 
носител е на наградата на Фондация „Ленардс“ Швейцария. 
От 1995 до 1997 е солистка на Музикалния театър в 
София, като гостува и на Софийската и Варненската 
опера. През 1997 се установява в Швейцария. Гастролира 
в Европа, Канада, САЩ и Куба. През 2006 става член 
на солистичния ансамбъл на операта в Лозана. Работи 
с изтъкнати диригенти като Kент Нагано, Фабио Луизи, 
Бруно Кампанела, Армин Джордан, Юри Белохлавек и 
др. Артистичният й талант я отвежда и към драматичното 
изкуство. Отличните отзиви за нейната интерпретация 
на образа на Вдовицата от Зорба Гъкът (Театър Жора, 
Швейцария) водят до участие в световноизвестния 
фестивал в Авиньон. През последните 10 години работи с 
пианиста Мачей Пикулски, с когото записва вокалните цикли 
на Мусоргски. Дискографията й включва и албума „Вива 
Верди“ с камерни произведения от Белини, Доницети и 
Верди, ораториите „Стабат Матер“ на Дворжак, „Лауди“ на 
Сютер, както и операта „Ноевият ковчег“ от Бритън.
От 2014 Грациела Вълчева Фиеро е преподавател в 
цюрихската музикална академия „Калайдос“, а от 2019 е 
и редовен член на журито на международния конкурс за 
оперни певци „Компостела Лирика“ в Испания.

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕНКО е родена през 1992 в София в 
семейство на пианисти. Завършва Националното музикално 
училище в София при Антонина Бонева и Стела Димитрова-
Майсторова. Заминава за Мадрид и работи с Дмитрий 
Башкиров , като успоредно следва в НБУ и в Академията 
на Лаго ди Комо в Италия. През 2016 е приета във Висшия 
колеж по музика „Кралица Елизабет“ във Брюксел. 
Победител е в много международни конкурси в България, 
Италия, Гърция, Чехия, Великобритания, Румъния. Печели 
втора награда (при неприсъдена първа) на конкурса 
„Джеймс Мотрам“ в Манчестър, както и специалната 
награда на Филхармонията в Букурещ на Международния 


