ПРОФ. КОНСТАНТИН ИЛИЕВ
/1924 - 1988/
Константин
Илиев
–
композитор, диригент, педагог,
дългогодишен
професор
по
дирижиране
в
Държавната
музикална академия, една от
знаковите
фигури
в
националната
ни
култура.
Константин Илиев влиза в
историята и като основател на
Русенския симфоничен оркестър
и на Държавната опера в Русе.
Роден е на 9 март 1924 година.
Завършва Държавната музикална академия през 1946. Учи композиция при
проф. Панчо Владигеров, дирижиране при проф. М. Големинов и цигулка при
проф. Владимир Аврамов. Специализира дирижиране и композиция в Пражката
музикална академия като посещава и заниманията по четвърттонова
композиция на проф. Алоис Хаба (1946-47). През 1947 се завръща в България.
За кратко време работи като музиколог в Радио София, след което започва
активна диригентска дейност.
През 1947/1948 основава Симфоничния оркестър в Русе. Диригент е
последователно на балета на Софийската опера, главен диригент на Русенския
симфоничния оркестър, на Русенската опера (1949-52) и на Варненския
симфоничен оркестър (1952-56). От 1956 до 1984, с известни прекъсвания, е
диригент и главен диригент на Софийската филхармония. Поставя началото и
на Фестивала на камерната музика в Добрич
Като диригент получава признание в много страни на Европа, Америка и Азия
и изиграва изключителна роля за пропагандирането на музиката на 20. век. Има
множество записи в БНР, „Балкантон” и в чужди радиостанции.
Като един от най-значимите съвременни български композитори, творчеството
му се свързва и с т.н. български музикален авангард. Пише в различни жанрове

като създава 2 опери и 1 балет,кантатно-ораториални творби, 6 симфонии и
други произведения за симфоничен оркестър, Седем Tempi concertati за
различни инструментални ансамбли, 4 струнни квартета, духов квинтет и друга
камерно-ансамблова и солова музика, хорова музика за различни състави,
филмова и театрална музика. Aвтор е на три книги, статии и студии.
От 1967 е професор по оркестрово дирижиране в Държавната музикална
академия в София.
Последното излизане на К. Илиев на диригентския пулт е в Русе през 1988 по
повод 40-годишнината от основаването на Русенския симфоничен оркестър.

