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С ОБИЧ ЗА ГЕНА
Представяне на новата книга и документален филм
за голямата ни оперна прима – Гена Димитрова
На 15.07.2017г. (събота), в лекционната зала на НМ
„Христо Ботев”, Калофер ще бъдат представени
новите биографични – книга и документален филм,
посветени на голямото ни сопрано в оперното
изкуство – Гена Димитрова. На събитието,
организирано от нас ще присъстват авторите на
биографичната книга и документална лента,
посветени на световноизвестната наша оперна
прима – Димитър Сотиров и Милена Стойкова,
осиновена племенница на Гена Димитрова.
Началото на нашата среща с тях е от 16:00 часа.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

За книгата „Гена Димитрова от А до Я”

Книгата „Гена Димитрова от А до Я” е първото
сериозно проучване на личния архив на прочутата оперна
прима, който включва рецензии, интервюта, писма,
програми и плакати, аудио и видео записи от участия по
сцени в цял свят в продължение на 35 години. Авторът –
Димитър Сотиров, в момента мениджър „Връзки с
обществеността” на Софийската опера и балет, е бивш
радио и телевизионен журналист. Той многократно е
интервюирал Гена Димитрова за електронни и печатни
издания от 1987-2000 г. и базира изследването си както
върху лични спомени, така и върху разкази на близки
приятели, колеги и семейството на голямата ни оперна
прима. Освен припомнянето на впечатляващите й
постижения на сцената, читателите на книгата
научават неизвестни подробности за живота на
сопраното, разказани в 30 глави по азбучен ред.
Открояват се разказите за семейството, за съпруга на
примата, за нейната щедрост и за школата й, през
която са преминали известни днес оперни певци. В

отделна глава са поместени цитати от изказвания и
интервюта на сопраното за живота, изкуството,
творчеството, публиката. Два текста в изданието са с
автори проф. Александър Йосифов, композитор и проф.
Боянка
Арнаудова,
музиколог,
преподавател
в
Държавната музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров” в София. Ценен приносен момент
представлява първото до този момент пълно описание на
ролите на сопраното, резултат от добросъвестно
проучване на богатия личен архив на изпълнителката. В
отделна глава е описана дискографията на сопраното,
която включва записи на грамофонни плочи,
компактдискове и видеозаписи.
Над 30 приятели и колеги на Гена Димитрова споделят
ексклузивно лични спомени за нея. Сред тях са Хосе
Карерас, Пласидо Доминго, Никола Мартинучи, Мирела
Френи, Анна Томова-Синтова, Никола Гюзелев, Райна
Кабаиванска, Франческа Патане, Веселина Кацарова,
Александрина Пендачанска, Стефка Евстатиева,
Христина Ангелакова, Дарина Такова, Роберто
Скандиуци, Наоко Мацуи.
Изданието включва повече от 350 графични и снимкови
изображения.
Книгата съдържа аудиодиск със записи от Златния фонд
и от Фонотеката на БНР с изпълнения на Гена
Димитрова в съпровод на Софийската филхармония и на
СО на БНР по творби на Александър Йосифов, Джузепе
Верди, Джакомо Пучини, Амилкаре Понкиели, Винченцо
Белини, Пиетро Маскани, Умберто Джордано, Хектор
Берлиоз.
Премиерата на книгата „Гена Димитрова от А до Я” се
състоя на 9 декември 2012 г. в Софийската опера и
балет. Символичният първи екземпляр на изданието

получи лично от автора почетният гост на събитието
Хосе Карерас. Карерас е познавал отблизо голямото
българско драматично сопрано и сподели спомени за
приятелството си с нея, започнало през 70-те години на
20-и век и продължило до смъртта й през 2005.
На 12 февруари 2014 г. гостуващият в Софийската опера
Пласидо Доминго също получи копие от книгата от
автора Димитър Сотиров.
Изданието бе представено в Българския културен
институт „Дом Витгенщайн” във Виена през май 2013 и
в Българския културен институт в Будапеща през
декември 2014. Издател на книгата е Милена Стойкова.

За филма „Обич за Гена”

69-минутният музикален портрет с автор Димитър
Сотиров и оператор и продуцент Милена Стойкова е
посветена на 75 г. от рождението на Гена Димитрова и
припомня знакови изпълнения на великото драматично
сопрано на сцени по цял свят, сред които Арена ди
Верона, Ла Скала, Метрополитън, Нагоя, София, Неапол,
Плевен. Арии и дуети из опери на Верди, Пучини, Маскани
и Джордано се редуват със спомени за изпълнителката
от нейни приятели и колеги – Хосе Карерас, Пласидо
Доминго, Фиоренца Косото, Роберто Скандюци, Курт

Ридъл, Бруна Бальони, Александрина Милчева, акад.
Пламен Карталов, Уго де Ана, Михаил Ангелов, Маурицио
Модуньо, Александрина Пендачанска, Анна ТомоваСинтова, Лучана Д’Интино. За първи път могат да се
видят уникални кадри с Гена Димитрова зад сцената, по
време на репетиция с парньори като Никола Мартинучи
и Джузепе Джакомини и сред нейни приятели и близки.
Показани са и вълнуващи моменти като награждаването
на Гена Димитрова и Франко Дзефирели в Торе дел Лаго с
Наградата „Пучини“.
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