
11брой 6/2019

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

УЧ
ЕН

И
Ч

ЕСК
И

 К
А

Л
ЕЙ

Д
О

СКО
П

ТА
Л

А
Н

Т И
 ТВ

О
РЧ

ЕС
ТВ

О

Широка музикална картина
в теми и цветове
представи на 1 ноември 2 Men Orchestra в Българския културен институт в Прага. Оригиналният проект 
събра български и чешки почитатели на различна възраст, но с еднакво желание – да чуят нещо ново, 
непознато и, същевременно, стойностно.

Самата дата на концерта, 
лично за мен, е също 
символична, защото от-
белязвайки Деня на бу-
дителите, всъщност се 

прекланяме пред българския талант, 
във всичките му прояви и измерения. 
Затова избрах да бъда в тази вечер 
точно на среща с български музикан-
ти, да бъда на българско място в цен-
търа на чешката столица. Тъй като 
съм се срещала с творчеството и на 
двамата – Николай Иванов-Ом и Пе-
тър Йорданов-Бъни – тук, в Прага, но 
в друг вид проекти, любопитството 
ми да ги видя заедно на сцената бе го-
лямо. Първите ни срещи се състояха 
през 2016: през зимата, в клуб „Вагон“ 
бе концертът на „Оратница“, сред чи-
ито основатели е и Бъни. Тогава имах 
възможност да взема интервю от со-
листа на групата, Иван Господинов-
Попа, което бе публикувано на стра-
ниците на списанието и излъчено по 
Чешкото национално радио в преда-
ването „Между нас“. През есента на 
същата година, отново на празник 
– 22 септември – се срещнах с твор-
чеството на Ом в Българския култу-
рен институт, а концертът и интер-
вюто с него след това бяха вълнуващи 
и незабравими. 

2 Men Orchestra е съвместен про-
ект на артистичния тандем Николай 
Иванов и Петър Йорданов. Музика-
та, която създават, е синтез от разно-
родни стилове – джаз, етно, амбиент, 
електронна, сакрална и езотерична 
музика. Акцентът е върху вибраци-
ята на отделния звук, гравитираща 
от близка до тишината енергия към 
„кресчендо“, с която авторите от-
веждат слушателите в нови звукови 
измерения. В основата на проекта са 
предимно авторските композиции за 
филми на Николай Иванов-Ом, но 

музиката им проектира нереализи-
рани още продукции и аудио карти-
ни, отправяйки предизвикателство 
към рецепцията на слушателя. 

По време на концерта, Николай 
Иванов разясняваше принципа на 
създаването на музиката чрез кратки 
коментари. Публиката научи, че някои 
от композициите са на принципа на 
известните стихове от Ботевата бала-
да „Хаджи Димитър“: „… гора зашу-
ми, вятър повее, -…“, т. е. на принци-
па на вибрациите, на наслагването 
на шумове и звуци. Петър Йорданов 
пък запозна присъстващите с един 
малко известен инструмент – хен-
гдръм, измислен от швейцарец през 
2000 г. От едната му страна има раз-
лични по размер окръжности, които 
при удар издават различни по висо-
чина тонове, а от другата страна е 
перкусионен инструмент. 

Макар и не толкова популярен и по-
вече нестандартен, концертът на 2 Men 
Orchestra очевидно се хареса на публи-
ката, съдейки по продължителните ап-
лодисменти и извикването на „бис“.  ◆

Николай Иванов-ОМ е автор на 
музиката на над 50 филма, участник в 
многобройни проекти в Европа, Азия, 
Далечния изток, Африка, Арабския 
свят. Той се опитва да намери оптима-
лен баланс между балканските си корени 
като творец и неизбежната глобализа-
ция на изкуството в сложна ситуация на 
технократско и консумативно общество. 
Носител е на редица престижни награди 
за филмова музика, между които „Зла-
тен кон на Леонардо“ (Милано), „Най-
добра филмова музика“ (Лос Анжелис, 
Индипендънт филм фест), „Най-добър 
саундтрак“ (Лисабон) и мн. др.

Петър Йорданов-Бъни е му-
зикант-мултиинструменталист и ком-
позитор. Свири на кахон, хенгдръм, 
джембе, дарбука, тъпан и др. Заедно 
с група „Оратница“ е обиколил пове-
чето световни фестивали и музицира 
в Европа, Азия, Далечния изток. Гру-
пата е позната и на чешката публика 
от участието в Международния музи-
кален фестивал United Islands в Прага 
през 2014 и концертът им през 2016 г.

Артистичният тандем Петър Йорданов и Николай Иванов с нов проект в БКИ, гр. Прага


