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Николай Иванов е музикант, компози-
тор и художник. Завършва Художестве-
на гимназия и Художествена Академия 
в София, специалност „Стенопис“. Произ-
хожда от фамилия на музиканти и по-
лучава солидно домашно образование 
– на 5 започва с пиано, на 14 – с китара. 
Познат е като основател на „Арт-форма-
ция ОМ“ (1991) – първата етно-амбиент 
българска група. През 1996 г. е един от 
участниците и съинициаторите на екс-
педицията „Еверест концерт“ – най-ви-
сокият концерт в света (Калапатар (5345 
м), под Еверест) регистриран в Гинес. 
След 2000 г. работи активно и осъщест-
вява многобройни български и интер-
национални проекти, реализира над 
20 CD, издадени в Германия, Унгария, 
Норвегия, Франция и България. Свирил 
е с музиканти от цял свят и е концерти-
рал из цяла Европа, Африка, Далечния 
и Средния Изток. Има 40 самостоятел-
ни изложби в България, Унгария (4), 
Германия, Испания, Чехия, Хърватска, 
Полша. Член на Съюза на българските 
художници, на Асоциацията „Изкуство 
в действие“. Филмовата музика му носи 
награди от Киев, Санкт Петербург, Мос-
ква, Мюнхен, Берлин, Монреал, Прага, 
Ню-Йорк, Бомбай, Хамбург, Берлин, а 
с музиката към документалния филм 
„Потъването на Созопол“ получава но-
минация от Миланската филмова ака-
демия, награда за най-добра филмова 
музика в Лос Анджелис, както и 3 награ-
ди в Прага от филм-феста PIFF ‘2016.

Интервю на Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“
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О Цял живот Цял живот 
съм обречен съм обречен 
на изкуствотона изкуството

На 22 септември, точно в Деня на независи-
мостта на България, Българският културен 
институт в Прага подари на своите почита-
тели и гости един невероятен концерт на 
един още по-невероятен българин. Из-
вестният композитор и музикант Николай 
Иванов-Ом представи в чешката столица 
проекта си „Музика за филми“.
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– стигнах до всичко, което правя 
малко по малко. Така или иначе, фа-
милно, цял живот съм обречен на 
изкуството – още, когато бях, петго-
дишен баща ми ме започна да сви-
ря, след което, по-късно, изморен от 
това всекидневно свирене, исках да 
правя нещо друго. Майка ми ме на-
сочи към Художествената гимназия 
– нещата някак си се преливат. Общо 
взето енергията е една и съща, прос-
то формата е различна. Аз постоян-
но се трудя ужасно много и това ми 
дава огромно удовлетворение, а от-
вореността на света и развитието на 
технологиите ни дават възможност 

да разгърнем потенциала си. Всич-
ко това на мен ми дава свобода – да 
няма прегради, да погледна в един 
отворен, глобален свят. Но осъзнах и 
нещо друго – колкото и да искаме да 
бъдем глобализирани, хората вина-
ги търсят твоята национална иден-
тичност. Още през 1997 г., един мой 
приятел, унгарският китарист Шан-
дор Сабо, ми каза: „Абе, ти защо не 
си купиш тамбура, всички свирят на 
китари?“. Много такива случаи имам, 
когато виждам как хората очакват 
наистина да видят твоите корени, 
макар и в съвременен контекст. 

Другата част от процеса е, че чо-
век по-бързо се презарежда – кога-
то свърша един музикален проект, 
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Дълго плануваното и не-
осъществено досега гос-
туване в Прага донесе 
удовлетворение не само 
на самия творец, но и 

на многобройната му публика, а кон-
цертът прерасна в истински обмен 
на позитивни енергии между хора, 
влюбени в изкуството. Скромно и 
кратко се представи пред публиката 
Николай Иванов, вероятно е съвсем 
наясно, че ако трябва да разкаже 
творческата си биография, за свире-
не изобщо няма да остане време. 

Николай Иванов е автор на му-
зиката на над 50 филма, игрални и 

документални. Повечето от доку-
менталните са свързани с красиви 
кътчета в България и по света, но 
има и такива, посветени на извест-
ни личности или събития. Публика-
та имаше удоволствието да чуе му-
зиката от филма на Венелин Петков 
„Пътуване в Афганистан“, „Южен 
вятър“, музика за любов от филма 
„Една калория нежност“, „Легенди“, 
„Щастлива утрин“, по-динамична-
та африканска музика със заглавие, 
буквално преведено на български: 
„Благодаря на небето за това, кое-
то ми се случва всеки ден“. Нестих-
ващите аплодисменти го накараха 
няколко пъти да свири на бис, а след 
края на концерта мнозина пожелаха 

да си поговорят с известния и та-
лантлив българин и да си направят 
снимки за спомен. 

Николай Иванов смесва модер-
ност и традиция, различни жанро-
ве и изобразителни езици, прави 
музикални експерименти от джаз и 
авангард до електронна и филмова 
музика и тъй като е много трудно 
да се опишат с думи емоционал-
ните преживявания от един негов 
концерт, се обърнах към музикан-
та с предложение за интервю, та 
дано със средствата на словото да 
успея поне мъничко да нарисувам 
неговата уникалност. 

– Оказва се, че Вие сте човек 
с няколко лица по отношение на 
творчеството си: художник, ком-
позитор, музикант. Кое Ви кара да 
насочвате стремежите си към раз-
лични сфери на изкуството?

– Днес, след концерта, си по-
говорих с едно момиче за това, че 
живеем в едно изключително ин-
тересно и отворено време, което е 
уникално, защото в глобален план 
хората се движат и обменят идеи, 
енергии, култури. Някои хора са 
против подобна глобализация, но е 
факт, че това дава и много положи-
телни неща. Аз някак си много бав-
но се развивам, не е толкова просто 

Нестихващи аплодисменти за Николай Иванов-Ом 
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започвам да рисувам, за да мога 
по-бързо да се върна към музи-
ката. Знам как човек се изтощава, 
особено в киното, процесът е мно-
го сложен и аз по този начин успя-
вам да си почина, сменяйки музи-
ката с рисуването.

– Колко дълго узряваше идея-
та за проекта, озаглавен „Музика 
от филми“?

– Вече от доста време, може би от 
10 години правя такива неща. През 
2003 г. ме поканиха в Задар, Хър-
ватия, да им направя концерт, но 
казаха, че финансовите условия са 
такива, че могат да ме поканят сам. 
И аз се ужасих: „Как така ще свиря 
сам?“. В същото време срещнах една 
позната, изкуствовед, и тя ми каза: 
„О, това е уникален град! Отивай!“. 
Всъщност винаги имам някаква 
провокация – това беше първият 
ми такъв концерт. Започнах, като 
се фиксирах на тези соло мултиин-
струментални концерти – пърфор-
манси, които действаха много до-
бре на хората. Целият концерт тече 
разнообразно, има динамика и бяха 
много успешни. Свирил съм къде 
ли не по света. Впоследствие, обаче, 
тъй като много интензивно рабо-
тя за киното и най-хубавите неща, 
които съм композирал, са правени 
за филми, видях, че имам малка 
празнота. Класическата сериозна 
музика вече има дефицит от пуб-
лика и големите оркестри започна-
ха да правят концерти за филмова 
музика. Към 2006/2007 г. направих 
няколко плахи опита, защото хо-
рата ме канеха на фестивали точно 
заради концерти с филмова музика. 
Така, лека-полека започнах и е мно-
го интересно. Понякога, по време 
на такива концерти, отзад пускам 
изображения, старая се да разви-
вам проекта. 

– Как се създава филмовата му-
зика – откъде черпите вдъхновение 
и какво Ви носи подобна работа?

– Много е трудно, защото ти, от 
една страна си рамкиран, а от друга, 
си длъжен да подкрепиш това, кое-
то прави целият екип. Тази работа 

изключително ме разви и възпи-
та, защото е съвсем различно да си 
свириш, каквото искаш – в киното 
трябва да направиш максималното 
за този продукт, върху който работи 
цяла група от хора. И тъй като под-
ходът е различен, темите са различ-
ни, винаги е много трудно. Понякога 
ме вдъхновява самото изображение, 
понякога самата история, понякога 
наставленията на режисьора. Напр. – 
аз вече имам трети филм с Борислав 
Колев – последната ни лента е за щан-
гиста Ангел Герчев и разказва за дра-
матичната съдба на един спортист, 
на когото му отнемат медала заради 
допинг. Режисьорът се рови в мои 
предишни неща, избира си някакви 
примери – с Борислав така работим. 
С всеки е различно, но процесът е 
вдъхновяващ и интересен. Мисля 
си, че филмовата музика става доми-
нантна за XXI век. 

– Докато Ви слушах, си дадох 
сметка, че така, отстрани, изглежда 
много лесно това, което правите и 
като че ли всичко се случва като по 
вода. Предполагам обаче, че човек 
би трябвало да има много задълбо-
чени познания за различните ви-
дове култури, музикални стилове и 
т.н., за да може да ги съчетава. 

– Да, това е така. Развивам се дос-
та дълго в тази насока, а свиренето 
ми с различни хора ме обогати и ми 
даде нови хоризонти. Участвал съм в 
концерти, на които е имало музикан-
ти от целия свят и това не е просто 
механично, а творческо събиране. 

– На колко инструмента свирите?

– Аз свиря на струнни – имам 
доста китари, някои, от които много 
странни. Имам две български там-
бури, дело на последния истински 
майстор – бай Стефан от с. Ябълка, 
Габровско. Имам всякакви ударни ин-
струменти; турски, арабски, индий-
ски инструменти, но не мога да ги взе-
мам всичките. Бях започнал да правя 
в София лекции – носех различни 
инструменти, разказвах по нещо за 
всеки от тях – доста интересно, но, за 
съжаление, съм много зает и не знам 
дали ще мога да ги продължа. 

– Основател сте на „Арт-форма-
ция ОМ“. Как беше приет Вашият 
стил тогава, преди 25 години, и как 
се приема сега?

– В началото имаше страхотна 
еуфория, първият концерт бе пъ-
лен шок за всички – присъстваха 
известни личности като Киркор 
Азарян, Иван Кирков – за публика-
та това беше нещо ново, различно 
и вдъхновяващо, но мога да кажа, 
че навсякъде имахме успех. Преди 2 
години свирихме в един краен бер-
лински квартал в мъничък клуб, 
пълен само с немски пенсионери. 
Викам си: „Боже, тук ще ми е гро-
бът!“. А стана невероятен концерт, 
не помня колко диска продадох. 
Един от гостите ме покани да свиря 
у тях. Понякога пък, свириш на по-
представителни места, но не се по-
лучава същата енергия. Свирил съм 
и в най-северната част на Норвегия 
– страшен студ, ужасно депресивен 
климат, обаче хората полудяха. Ре-
акцията на публиката е винаги мно-
го различна.

– Търсите ли нови територии за 
творчество?

– Ще ми се да направя проекти с 
нови хора и с по-млади. Миналата 
година работих с една млада жена, 
наполовина германка, наполови-
на чилийка, която композира, пее, 
свири. Концертирахме из Германия, 
стигнахме и до България. За мен 
това беше нещо различно, виждах 
друга енергия и стигнах до извода, 
че в тази посока би трябвало да се 
развивам. Друг интересен проект, 
който вече се реализира – аз не съм 
го измислил, но участвам в него и 
влагам доста енергия, е с участието 
на роми и българи – хора от корен-
но различни поколения: единият е 
Венци Такев на 70 години, Кольо 
от Стралджа, свирещ на тъпан и 
гайда, Сашо Скилъра, който е све-
товен шампион по бийтбокс, много 
интелигентно момче. Аз правя ком-
позициите, а другият член е Атеш-
хан Хюсеинов, който е от бенда на 
Ибряма. С една дума – виждам неиз-
следван океан, в който с удоволствие 
се впускам.  ◆


