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Editorial

Riscul unei fatale încremeniri
Probabil că, într-un moment de maxim eutic, spiritul
a încercat să-şi afle chipul privind într-o oglindă. O oglindă
obişnuită, materială, manufacturată, luată din târg. Te şi
întrebi cum de s-ar putea, totuşi, ca o astfel de oglindă
profană să-i arate spiritului un chip propriu. E o întrebare
care prezumă spiritului valenţa sacrului. Dar poate că nu e
tocmai aşa. Spiritul nu e doar inefabil, ci şi ireflectabil.
Bunăoară, cum s-ar putea ca oglinda să ne dea şi o imagine
a sunetului, chiar dacă vibraţia lui e fizică. În fine, cert este
că, tot privindu-se, spiritul a prins a se nedumeri, căci
oricum se poziţiona şi în orice fel se şiruia ori ghemuia, se
apropia ori se îndepărta, nu reuşea să-şi afle un chip pe
de-a-ntregul. Oglinda, în nepăsarea-i minerală, îi livra doar
un rest de chip, un fel de rămas ciobit după trecerea prin
oglindire. Lucru de mirare, cum de spiritul să nu-şi poată
afla măreaţa-i înfăţişare dintr-o simplă oglindă. Această
insuficienţă îl sâcâia cumplit. Ar fi vrut, de furie, chiar să
spargă inpasibila oglindă. Însă, imaterial fiind, nu avea cum
să-şi manifeste forţa. Căci da, spiritul nu poate decât să
influenţeze, nu şi să determine. Îi este imposibilă
interacţiunea făţişă cu realitatea, fiind el însuşi de semn
contrar, adică ireal, deşi adevărat. Altfel spus, certitudinea
de adevăr a spiritului nu poate schimba propriul
materialităţii lumeşti.
Necazul nu s-a oprit însă aici, căci spiritul şi-a dat
curând seama că nu se poate desprinde cu totul de
marginile acelei oglinzi. Nu contează dacă oglinda avea sau
nu ramă. În fond, rama ţine de un protocol decorativ.
Obiectual, oglinda era mărginită într-o formă oarecare. Pe
nebăgate seamă, marginea oglinzii, într-un infim punct al
ei, a început să-l prindă pe spirit într-un mod straniu şi la fel
de imaterial ca şi el. Ceva din substanţa lui, o valenţă
egotică, se transferase subtil şi definitiv în acea margine. Nu
era spiritul mai împuţinat din asta, dar nici liber nu se mai
putea simţi. Şi nici nu se putea amputa de acea valenţă, căci,
în calitatea-i superlativă, spiritul era monadic: continuu,
insecvenţial. Cum ştim, el ţine de ordinea calitativă a
creaţiei, iar nu de aceea cantitativă a compoziţiei. Aşadar,
spiritul nu se face şi desface, după cum nici nu se naşte şi
moare. În cel mai bun caz i se poate contempla prezenţa,
căci aparenţă nu are. (Oare de asta o fi încercat să se
privească într-o altfel de oglindă decât aceea a sinelui ce-şi
este?)
Îi era însă spiritului proprie elasticitatea, aşa că putea
da năvală peste tot în arealul lumii, ca un suflu de
întrezărire inspirativă. Dar, cum se alterase cu o ţintuire
improprie, ponderând în marginea oglinzii din care a dorit
să-şi admire eul (ori poate doar să-şi cunoască chipul pe dea-ntregul), era nevoit să revină de fiece dată în punctul
acelei ireversibile prinderi. O margine pe care n-o putea
ignora, aşa că pe oriunde ar fi rătăcit, spiritul se readucea
sieşi în preajma acelei margini pe care, vrând-nevrând, o şi
aureola. Nesemnificativa oglindă căpătase prin asta
atributul unicităţii, la fel cum a tot semnificativul spirit pe
cel a unei margini singulare şi insolvabile, pe care doar el o
putea simţi. Cine ştie, pentru cei din lume, probabil că
oglinda cu pricina căpătase aura miraculosului...
Nu ştim când s-a întâmplat această abatere a
spiritului către eul lumesc, odată ce s-a privit într-o oglindă
materială, dar pare o poveste credibilă. Nici pe unde s-ar
putea afla acum acea oglindă n-avem idee. Ca toate
întâmplările legendare, şi mărginirea de sine a spiritului
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s-a petrecut cândva, în vremuri de demult. Atenţi să fim,
însă, atunci când ne uităm în oglindă, ca nu cumva privirea
să ne gliseze spre marginile a ceea ce vedem. În obscuritatea
conturului chipului oglindit, părându-ni-se atrăgător de
întreg, ponderează chiar eul nostru lumesc. Să cătăm, prin
urmare, doar către centru, la oglindirea propriei priviri, iar
nu a chipului ce-o poartă. Prin deschisul ei s-ar putea ca,
întrezărindu-ne sinele, să ne simţim tresăriţi de o stare de
spirit. A însuşi spiritului din faptul hoinăririi lui liberinspirative şi ca fără-de-margine în afara oglinzii. Altfel,
riscăm mai mult decât o buclucaşă prindere: fatala
încremenire.
George BALINT
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Simfonicele Filarmonicii

Primele concerte ale anului
Primele concerte simfonice ale anului 2019, susţinute
pe scena Filarmonicii George Enescu în 11 şi 12 ianuarie, au
oferit publicului un program adecvat sărbătorilor de iarnă.
Sub conducerea maestrului Ilarion Ionescu-Galaţi, orchestra
simfonică a instituţiei a interpretat un repertoriu alcătuit din
piese de mare popularitate şi virtuozitate, selectate din
muzica românească şi universală. Participarea publicului
bucureştean
la
cele
două
evenimente a fost recompensată
sărbătoreşte de verva, bucuria,
eleganţa şi fantezia ce au
caracterizat prestaţia artistică.
Programul a debutat cu Uvertura
la Liliacul de Johann Strauss-fiul,
lucrare
cuceritoare
prin
melodicitatea generoasă, prin
imaginile
contrastante
şi
sentimentele optimiste pe care le
transmite. Sub bagheta inspirată a
dirijorului Ilarion Ionescu-Galaţi, orchestra a evocat o
fascinantă poveste despre frumuseţea, armonia, idealurile,
pasiunea, tinereţea şi exuberanţa unei lumi multicolore,
efemere şi trecătoare. Alcătuită din muzicieni talentaţi şi
experimentaţi, orchestra a ajuns la un nivel foarte înalt de
performanţă ce-i permite să realizeze interpretări cu valoare
de unicat. Chiar şi atunci când abordează lucrări consacrate
din genul divertismentului, precum cele scrise de familia
Strauss şi de alţi compozitori din perioadele ce au urmat,
ansamblul o face cu profesionalism, cu responsabilitate şi
entuziasm, comunicând publicului sentimente pozitive. În
continuare am ascultat valsul Valurile Dunării de Iosif
Ivanovici (în orchestraţia realizată de Alfonso Castaldi),
lucrare foarte îndrăgită de publicul de pretutindeni. Am
admirat optimismul debordant şi capacitatea dirijorului de a
valorifica diversitatea sonoră şi timbrală a diferitelor partide
instrumentale, muzicalitatea sa înnăscută, rafinatul simţ
poetic şi modalitatea originală prin care reuşeşte să comunice
direct cu orchestra şi cu publicul. Domnia sa ştie să vadă
dincolo de aparenţe, să reevalueze şi să recreeze muzica din
inedite perspective sonore, poetice şi picturale. O face de
fiecare dată într-o manieră desăvârşită. Programul a
continuat cu Olteneasca de Paul Constantinescu, lucrare de
inspiraţie folclorică ce aminteşte motive din Dansul Căluşului
şi prilejuieşte interpreţilor ocazia de a-şi etala plenar calităţile
instrumentale şi creativitatea. Varianta propusă pe scena
Ateneului a fascinat auditoriul prin strălucirea şi verva cu
care fost redată; ascultând-o îmi imaginam o petrecere
populară fastuoasă, în care grupurile de cântăreţi şi dansatori
evoluează cu dezinvoltură, cu elan şi voie bună. În sens mai
larg, lucrarea poate fi abordată ca o metaforă a zborului, a
elevaţiei, a rapidităţii, a imponderabilităţii, a transcenderii
realului, sau a aspiraţiei spre ideal. A urmat versiunea
simfonică a temei principale din filmul Marele Blond cu
pantof negru, scrisă de compozitorul Vladimir Cosma.
Muzicienii au interpretat cu măiestrie şi virtuozitate această
piesă antrenantă, de inspiraţie românească, în care publicul a
perceput ritmul pregnant de sârbă, unele procedee polifonice
şi prezenţa ţambalului în cadrul ansamblui. În program au
figurat şi apreciatele lucrări din repertoriul lăutăresc: Hora
Staccato şi Hora Mărţişorului de Grigoraş Dinicu, în care
Nicoleta Tudorache a evoluat în postură solistică la ţambal.
Interpreta a abordat partitura cu multă pasiune, cu
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virtuozitate, cu aplomb şi strălucire. Pentru toţi artiştii aflaţi
pe podiumul de concert a fost un nou prilej de bucurie şi de
etalare a unor calităţi de excepţie. Prestaţia muzicală
entuziasmantă ne-a sugerat o odă a bucuriei, o chemare la
viaţă şi iubire, ca în poezia Vara la râu de Lucian Blaga: ”Uite
cântă ciocârlia/ din sămânţă şi din muguri/ te ridică, vino
Lia”.
Prima parte a programului s-a încheiat cu cunoscutul
Vals imperial de Johann Strauss-fiul, lucrare ce figurează în
repertoriul majorităţii concertelor de Anul Nou. Sub
conducerea
experimentatului
maestru Ilarion Ionescu-Galaţi,
orchestra Filarmonicii a oferit o
versiune de excepţie a valsului.
Fascinaţi de frumuseţea muzicii, de
turnurile melodice imprevizibile şi
de tempo-ul alert, spectatorii îşi
imaginau saloanele de bal ale
secolului al XIX-lea, iluminate
feeric, în care dansatorii făceau
adevărate
demonstraţii
de
eleganţă, de acrobaţie şi bun gust. În partea a doua a
programului, muzicienii au prezentat Suita de jazz nr. 2 de
Dmitri Şostakovici, lucrare simfonică de anvergură – al cărui
Vals nr.2 cunoaşte mai multe variante: pentru duo-ul vioarăpian (amintim aici interpretarea inspirată realizată de Gabriel
Croitoru şi Horia Mihail), pentru cvartet de coarde
(prezentată cu succes de ansamblul Sonoro) şi alte combinaţii
instrumentale -, ce încântă atât interpreţii cât şi spectatorii.
Publicul a admirat arta dirijorală a maestrului Ilarion
Ionescu-Galaţi, precum şi colaborarea fericită cu orchestra, în
care s-a aflat şi acordeonistul Ion Drăgoi, un apreciat virtuoz
Ilarion Ionescu-Galaţi

al instrumentului; împreună, au întruchipat tablouri
muzicale pline de culoare, de candoare, de strălucire şi
nobleţe expresivă. Artiştii au imaginat o fascinantă frescă
sonoră, remarcabilă prin derularea cinematografică a
imaginilor muzicale, prin eleganţa contururilor frazelor, prin
lirismul debordant, prin frumuseţea discursului simfonic,
marcat de unele accente burleşti, ori de melancolie uşor
desuetă. La nivelul înalt de performanţă artistică al
Filarmonicii George Enescu s-a adăugat dorinţa muzicienilor
de a evoca tablouri sonore memorabile şi personaje înnobilate
de sentimente general-umane. Cu sensibilitatea şi experienţa
sa îndelungată, maestrul Ilarion Ionescu-Galaţi a reuşit să
completeze ceea ce era schiţat în partituri, să polarizeze
atenţia membrilor orchestrei şi să realizeze împreună cu
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aceştia variante de unicat ale lucrărilor prezentate. La cererea
publicului, muzicienii au interpretat celebrul Marş Radetzky
de Johann Strauss, cu care se încheie în mod tradiţional
concertele de Anul Nou. Evenimentele desfăşurate pe scena
Ateneului Român la început de an vor rămâne în memoria
afectivă a publicului ca modele de înaltă ţinută artistică, de
generozitate sufletească şi de imensă bucurie.
Carmen MANEA

Yoav Talmi
la pupitrul Filarmonicii
Concertele Filarmonicii ‘’George Enescu” din 17 – 18
ianuarie 2019 au fost conduse de Yoav Talmi, artist cu o carte
de vizită impresionantă : studii de dirijat şi compoziţie la
Yoav Talmi

Academia de Muzică Rubin din Tel Aviv şi la Juilliard School,
premii şi distincţii academice, colaborări cu cele mai
prestigioase orchestre, Berlin Philarmonic, Concertgebouw
din Amsterdam, orchestrele simfonice din Londra, Praga,
St.Petersburg, Oslo, Roma, Tokyo, San Diego etc.
Programul concertului a cuprins lucrări de W.A.
Mozart, Anton Zimmermann, Edward Elgar, Giovanni
D’Aquila.
Am ascultat, mai întâi, Simfonia nr. 36, în do major,
K.V.425 Linz, de W.A. Mozart. Asemeni altor opere
mozartiene şi Simfonia Linz are o poveste a ei care, şi ea, la
rândul ei, demonstrează fenomenul şi miracolul Mozart.
(Pe drumul de întoarcere de la Salzburg la Viena,
Mozart împreună cu tânăra sa soţie, Konstanze Weber, au
poposit la Linz. Contele Thun-Hohenstein i-a invitat la
palatul său iar Mozart urma să concerteze la teatrul oraşului.
Iată ce-i scria tatălui său „neavând la mine nici o singură
simfonie, voi scrie repede una nouă”). În câteva zile, trei,
patru, Mozart a compus Simfonia Linz, „cea mai strălucitoare
operă instrumentală la vremea respectivă”, l-am citat pe
Hermann Abert, unul din cei mai importanţi biografi ai
artistului.
Introducerea lentă a Simfoniei Linz provine din intrada
suitei baroce, dar şi din simfoniile, mai târzii, ale lui Haydn.
În partea întâi, Adagio-Allegro spirituoso, distingem un
motiv, predominant ritmic, intonat de corni şi trompete.
Acest motiv, expresiv şi concis, pe care Mozart îl va relua în
aria lui Figaro, în Gloria, din Marea Missă în do minor ş.a. îl
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vom regăsi în Missa Solemnis de Beethoven (Agnus Dei), dar
şi în „fanfarele” romantice ale lui Berlioz ori Verdi. Urmează,
partea lentă a simfoniei, Poco Adagio, Menuetul şi finalul,
Presto, care este, în fapt, încheierea sclipitoare şi festivă a
întregii lucrării. Aş avea de făcut o singură observaţie, care
se referă strict la concertul din seara zilei de 18 ianuarie a.c. ,
privind interpretarea Simfoniei Linz. Frumuseţea şi „tinereţea
eternă” a muzicii lui Mozart se realizează prin sunete
frumoase, perfect intonate, cu străluciri, asemeni cristalelor
bine şlefuite, cu sunete suple şi nuanţe fine; coardele, mai ales
cele grave, şi alămurile trebuie să mai exerseze spre a împlini
astfel de deziderate, cu atât mai mult cu cât Filarmonica
„George Enescu” este, sau doreşte a fi, întâia orchestră a ţării.
În continuare, am ascultat două piese concertante
pentru alphorn şi orchestră, Sinfonia pastoritia, de Anton
Zimmermann şi The great Horn of Helm, de Giovanni
D’Aquila.
Alphornul este înrudit cu buciumul, străvechi
instrument păstoresc, specific folclorului românesc.
Semnalele de bucium erau folosite de ciobani, dar erau, încă
din Dacia preromană, şi chemări la arme împotriva
duşmanilor veniţi din toate părţile.
Alphornul este menţionat de Michael Praetorius în
Syntagma musicum (1615 – 1619). După o sută şi mai bine de
ani, Leopold Mozart compune Sinfonia pastorella, în Sol,
pentru coarde, alphorn şi continuo. Contemporanul său,
Anton Zimmermann, capelmaistru la curte şi organist al
domului din Pressburg (Bratislava) compune pentru acelaşi
instrument şi orchestră, Simfonia pastoritia. Cele două lucrări
se aseamănă prin: tematica comună, prin arhitectura formei
muzicale, prin componenţa ansamblului instrumental.
În zilele noastre, aşa cum buciumul, din care cântă mai
ales fetele şi nevestele, răsună în Carpaţi şi Ţara Moţilor, tot
aşa, alphornul răsună în văile alpine. În Elveţia, la Nendaz, se
organizează anual un festival de alphornn, instrument care a
pătruns şi în jazz şi în muzica modernă.
Tânărul şi talentatul compozitor italian Giovanni
D’Aquila a scris muzică simfonică, de cameră, muzică pentru
pian, pentru voce, opere, balete, muzică de scenă pentru piese
de Sofocle, Euripide, Trevisan etc. Compoziţiile sale sunt
interpretate în Italia, Europa, în S.U.A.
The great Horn of Helm, pentru alphorn şi şi orhestră
este inspirat de un episod din trilogia fantastică, Stăpânul
inelelor, de Tolkien, episod ilustrat şi în filmul cu acelaşi nume
al lui Peter Jackson.
Helm Hammerhand, rege al Rohanului, are un corn,
fermecat i-aş spune eu; sunetele acestui great horn , chiamă la
luptă războinicii lui Helm şi-i ajută să învingă armatele
invadatoare ale unor creaturi înfricoşetoare, care „vin
de’ntunecă pământul”. Muzica lui D’Aquila păstrează datele
esenţiale ale naraţiunii: Mai întâi, alphornul evoluează pe
fundalul unei melodii însoţită de armonii cvasi-romantice şi
mai apoi, acompaniamentul orchestrei, prin sonorităţi de
marş militar, disonanţe, creşteri dinamice, freamăt şi
izbucniri sonore, creează imaginea invaziei unei armate de
neînvins.
Solistul concertului, Carlo Torlontano, este profesor la
Conservatorul “Alfredo Casella” din L’Aquila şi un artist
instrumentist de certă valoare.
Carlo Torlontano are mari merite în introducerea
alphornului în sala de concert. Acest instrument cu sunete
unice, folosit înainte vreme doar pentru semnale păstoreşti, în
Alpii elveţieni, de pildă, devine solist, acompaniat de o
orchestră simfonică. (Compozitorul Marţian Negrea a
introdus, cu menţiunea ad libitum, patru buccine –
3
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corespondentele răsăritene ale alphornului – în Concertul său
pentru orchestră, în partea a treia, Bocet, deoarece în nordul
Transilvaniei şi al Moldovei, în ritualul funebru, se folosesc
semnale de bucium).
Carlo Torlontano a concertat ca solist al unor
importante orchestre din Asia, Australia, Europa şi America
de Nord. În concertul susţinut la Bucureşti, cu Filarmonica
„George Enescu”, i-am admirat talentul şi tehnica
desăvârşită, sunetul vibrant şi frumos, dificil de cântat, dat
fiind lungimea, de peste trei metri, a alphornului, care poate
emite doar un singur sunet fundamental şi armonicele sale,
aproximativ 10 – 15 sunete.
Concertul s-a încheiat cu Variaţiunile “Enigma” op. 36
de Edward Elgar, operă excepţională care l-a făcut celebru
peste noapte pe autorul ei. Pe o temă originală, Elgar a
compus 14 variaţiuni, fiecare fiind perfect conturată asemeni
personajelor unei piese de teatru sau roman. Unele variaţiuni
descind din romantismul temperat, gen Biedermeier, după
cum îl numeşte Nemoianu, vezi variaţiunea X, Dorabella, sau
variaţiunea XIII, Romanze, altele din romantismul înalt,
wagnerian, vezi variaţiunea VII, Troyte sau variaţiunea XIV,
Finale. Variaţiunile sunt legate între ele printr-o temă
muzicală, care, după spusele autorului, nu se aude, dar ea
este pretutindeni fiind în tot şi plutind în toate. În aceeaşi
manieră, adică, variaţiuni pe o temă care nu se aude, Tiberiu
Olah a compus cea de a treia simfonie a sa, “Dacă treci râul
Selenei”, atât de frumoasă şi atât de rar cântată.
Evenimentul serii a fost Variaţiunile pe o temă originală
op. 36, Enigma, de Edward Elgar, dirijorul Yoav Talmi a creat,
într-o deplină „consonanţă” cu orchestra, un moment artistic
de neuitat.
Veturia DIMOFTACHE

Un eveniment al lunii ianuarie –
Concertul Leo Hussain
Negreşit, poate fi ataşată această emblemă. Este nivelul
la care ne-am dori să se petreacă fiecare simfonic al
Filarmonicii bucureştene. Ultimul concert al lunii ianuarie a
fost în adevăr un eveniment definit în toate aspectele sale
caracteristice. Mă refer la programul vienez, simfonii de
Mozart, de Mahler, program arcuit peste epoci de muzică ce
definesc o tradiţie însemnată; momente definite stilistic în
valorile fundamentale ale acestora. Dirijorul Leo Hussain
revine la pupitrul Filarmonicii noastre antrenând pasiunea,
profesionalismul, implicarea tuturor membrilor formaţiei,
entuziasmul de ambele părţi ale rampei sălii de concert.
Aspectul inedit l-a constituit evoluţia în concert, pentru prima
oară pe scena Atheneului, a tinerei soprane Laura Nicorescu,
o voce de bună cultură vocală germană. Pentru oricare
muzician responsabil realizarea Simfoniei în sol minor de
Mozart se constituie într-o adevărată piatră de încercare; în ce
priveşte raportul dintre acurateţea stilistică ce trebuie să
susţină fiecare articulaţie a frazei muzicale, o anume
limpezime ce caracterizează ficare segment al discursului
muzical, pe de-o parte şi, pe de alta, angajamentul expresiv al
implicării, o anume tipologie mozartiană a expresiei,
comunicativă, clară, luminoasă. Andante-le median dar şi
Finale Allegro assai mi-au apărut a fi fost momentele în
adevăr impresionante; sub aspectul clarităţii formulării
discursului muzical, dar şi al expresiei atent controlate, dar
comunicative.
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Mai rar – din păcate! – prezentă pe scenele noastre de
concert, Simfonia a 4-a de Mahler a revenit de această dată pe
scena Filarmonicii la iniţiativa fericită a lui Leo Hussain. Face
parte din grupul primelor simfonii dintre care trei dispun de
aportul poetic al unei vocalităţi de autentică sensibilitate. Cea
de a patra este apropiată unei viziuni clasice, prin forma
structurată în patru părţi, prin viziunea luminoasă a unei
sensibilităţi de autentică cordialitate. Este o construcţie căreia
Hussain îi conferă întregul complex al valorilor acestei lucrări
ce aparţine romantismului târziu al începutului de secol XX.
Indiscutabil, aportul sopranei Laura Nicorescu a adus
împlinirea imaginii de ansamblu; claritatea declamaţiei
vocale de specific german privind expresia, au fost
remarcabile. S-a aflat într-o bună colaborare profesională
anterioară cu dirijorul Leo Hussain; fapt ce a venit de această
dată în întâmpinarea interesului publicului bucureştean.
Leo Hussain

Inclusiv al celui ce frecventează Opera naţională; căci
revenirea Laurei Nicorescu pe scenele noastre ar aduce un
real câştig peisajului nostru muzical actual.
Revenind la personalitatea şefului de orchestră, nu ar
fi posibil să nu ne aducem aminte, cu câţiva ani în urmă, la
una dintre ediţiile festivalului enescian, Leo Hussain a salvat
unul dintre concertele Filarmonicii bucureştene, concert ce
rămăsese descoperit în mod cu totul accidental. Cu acel prilej
s-a putu audia în primă audiţie bucureşteană celebrul ciclu
vocal simfonic, cantata Cântecele lui Gurre, un opus complex
datorat lui Arnold Schoenberg. Căci, în plus, eficienţa în lucru
este o imens de importantă calitate pe care Hussain o
probează cu supra de măsură. Revenirea acestui important
artist, a acestui stimat muzician, devine imperios necesară.
Dumitru AVAKIAN

Concert la Ateneu
Sub bagheta dirijorului britanic Jonathan Berman,
Orchestra simfonică şi Corul Filarmonicii “George Enescu”
au oferit publicului bucureştean în 31 ianuarie şi 1 februarie
2019 două evenimente muzicale de înaltă ţinută artistică.
Valoarea incontestabilă a protagoniştilor, ca şi repertoriul
original propus de aceştia au constituit motive de interes
pentru audienţa numeroasă. Programul a debutat cu
Preludiu şi moartea Isoldei de Richard Wagner, lucrare
remarcabilă prin frumuseţea discursului simfonic şi
profunzimea semnificaţiilor pe care le transmite. Am admirat
deopotrivă arta dirijorală a maestrului Jonathan Berman cât
şi nobleţea expresivă, rafinamentul şi varietatea timbrală a
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Simfonicele Filarmonicii
sonorităţii orchestrale. Într-o colaborare de zile mari,
muzicienii au reuşit să emoţioneze publicul şi să evoce cu
măiestrie şi sensibilitate sentimentele pe care le sintetizează
capodopera wagneriană; au întruchipat iubirea sublimă a
personajelor principale, iubire deznădăjduită şi fără de
prihană. Prin intermediul muzicii, publicul a pătruns în
universul wagnerian, a simţit la cote maxime frământările şi
drama pe care o trăiesc personajele principale, precum şi
seninătatea tristă din final (ca în tragediile antice), unde
moartea şi iubirea se înfrăţesc. Realizarea artistică
incontestabilă a evidenţiat în egală măsură calităţile
capodoperei muzicale, precum şi măiestria şi rafinamentul
artei interpretative.
În continuare, alături de orchestră a evoluat în postură
solistică fagotistul Adrian Jojatu, apreciat pentru
performanţele sale interpretative pe scene din ţară şi din
străinătate. El a oferit publicului o versiune plină de vitalitate,
de nobleţe şi fantezie a unei creaţii mai puţin cântate: Suita
Concertino pentru fagot şi orchestră de Ermanno WolfFerrari. Lucrarea, alcătuită din patru mişcări contrastante ca
tempo şi atmosferă, în care fagotul se află în permanent
dialog cu orchestra, a constituit un prilej de etalare a
calităţilor remarcabile ale solistului, dirijorului şi orchestrei;
aceştia au redat cu măiestrie şi dăruire aspectul preponderent
narativ şi cantabilitatea primei mişcări, Notturno. Andante un
poco mosso, explozia de bucurie, exuberanţa şi caracterul
dansant din mişcarea a doua, Strimpelatta. Presto,
expresivitatea generoasă a mişcării a treia, Canzone. Andante
cantabile, precum şi optimismul şi impetuozitatea finalului
Andante con moto. Spectatorii au admirat calităţile solistului:
Jonathan Berman

tonul cald, bunul gust, frazarea plină de rafinament şi bogăţia
expresivă din momentele cantabile, virtuozitatea,
dezinvoltura şi strălucirea cu care a redat pasajele mişcărilor
rapide. La cererea entuziastă a publicului, artiştii au reluat
mişcarea a doua a lucrării concertante.
În partea a doua a programului, admiratorii muzicii
lui Richard Wagner au avut prilejul de asculta o altă pagină
de excepţie din creaţia compozitorului - Murmurul pădurii
din Siegfried. În contrast cu atmosfera apăsătoare şi
dramatismul muzicii prezentate în debutul concertului,
fragmentele provenite din actul al II-lea al operei Siegfried
evocă o lume fantastică, plină de vitalitate, de culoare şi
mişcare. Muzica oferă interpreţilor – dirijor şi orchestră –
ocazia de a-şi etala plenar talentul şi măiestria. S-a întâmplat
aşa şi pe scena Ateneului, unde am admirat calităţile de
excepţie ale dirijorului Jonathan Berman şi ale muzicienilor
din orchestră, care au redat cu multă fantezie şi creativitate
tabloul muzical în care eroul principal al operei wagneriene
ascultă originalul concert al păsărilor din pădurea fermecată.
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În încheierea programului, orchestra a prezentat
Nocturne de Claude Debussy – creaţie complexă şi dificilă a
repertoriului vocal-simfonic ce presupune din partea celor
care o abordează multă maturitate şi rafinament expresiv.
Lucrarea constituie o originală sinteză a artei muzicale cu
poezia şi pictura. Compozitorul declara că nu este vorba de
o nocturnă în accepţiunea tradiţională a genului muzical; el
făcea trimitere la sensul cuprinzător al cuvântului, ce evocă
anumite ”impresii şi lumini speciale”. Elaborate în perioada
anilor 1897-1899, cele Trois Nocturnes – Nuages, Fêtes, Sirènes
(Nori, Serbări, Sirene), impresionează prin diversitatea
caleidoscopică a tablourilor muzical-picturale, prin
rafinamentul armonic şi diversitatea lor expresivă. Dacă
prima nocturnă, sugerează aspectul norilor de pe cer, cu
mişcarea lor lentă şi culoarea cenuşie, a doua evocă sugestiv
momente dintr-o serbare populară, în care sunt percepute
scene dansante, pline de exuberanţă şi lumină şi prezenţa
unui cortegiu original. În cea de-a treia nocturnă,
compozitorul aduce un omagiu mării, cu farmecul şi
imensitatea ei, în care valurile sunt luminate noaptea de
razele argintii ale lunii şi însoţite uneori de cântecul sirenelor.
Am admirat reliefarea caracterului pictural din prima
nocturnă – Nori –, realizat cu mult rafinament de
instrumentele de suflat (tratate solistic), dar şi contribuţia
instrumentelor de coarde în evocarea mişcării lente a norilor
purtaţi de vânt şi a atmosferei melancolice. Prin contrast, a
impresionat impetuozitatea şi frenezia din Serbări, unde
orchestra a evocat sugestiv liniile melodice, culorile armonice
originale precum şi apariţia neaşteptată a temei de marş (din
secţiunea mediană, asemănătoare trio-ului din forma de
scherzo). Alături de orchestră, în cea de-a treia nocturnă –
Sirene –, pe podium s-a aflat Corul Filarmonicii ”George
Enescu”, ansamblu prestigios, pregătit cu profesionalism, cu
acribie, cu pasiune şi devotament de maestrul Iosif Ion
Prunner. Prin intermediul orchestraţiei bogat ornamentate,
compozitorul creează o veritabilă feerie marină, în care vocea
umană (o formaţie corală alcătuită din opt soprane şi opt
mezzo-soprane) are o contribuţie deosebită. Originalitatea
sonorităţii este asigurată de abordarea corului ca instrument
de orchestră, în care vocile sunt tratate ca vocalize. Efectele
muzicale inedite din acest poem dedicat iubirii şi mării se
datorează fluidităţii sonorităţilor, tratării armonice,
mobilităţii imaginilor sonore, ca şi prezenţei vocilor
misterioase (ale sirenelor). Minunatele nocturne nu pot fi
integrate strict unor forme muzicale, deşi poartă unele
trăsături distincte de lied (prima şi a treia nocturnă), ori
scherzo (cea de-a a doua). Referitor la arhitectura tripticului
lui Debussy, compozitorul Vincent d’Indy excludea sonata,
suita sau poemul simfonic, optând în final pentru fantezie,
pe care o considera forma liberă cea mai apropiată de
respectivele lucrări. Artiştii de pe scena Ateneului au oferit
o versiune de excepţie a acestui triptic inspirat; au evidenţiat
cu măiestrie rafinamentul armonic, registraţia cromaticii
orchestrale, permanenta mişcare şi transformare a motivelor
muzicale, bogăţia lor sonoră şi timbrală, precum şi fascinanta
comuniune a omului cu natura. Am remarcat subtila dozare
a nuanţelor, modificările de tempo şi frumuseţea fără egal a
discursului muzical care a îngemănat miraculos sonorităţile
instrumentale cu cele vocale. Reuşita de excepţie din cadrul
evenimentelor prezentate la Ateneul Român a evidenţiat
nivelul artistic performant al orchestrei simfonice şi al corului
Filarmonicii ”George Enescu”, preocuparea instituţiei de a
invita dirijori şi interpreţi valoroşi şi de a oferi publicului un
repertoriu divers şi original.
Carmen MANEA
5

Pe scene

Recital de muzică românească
Miercuri, 16 ianuarie 2019, la Sala mică a Ateneului
Român, tânăra pianistă şi compozitoare Lidia Ciubuc a
prezentat un program rezervat în totalitate unor creaţii
româneşti, printre care şi o partitură scrisă de ea însăşi.
Lidia Ciubuc a absolvit în 2001 Liceul de muzică
Ciprian Porumbescu din Chişinău – Republica Moldova –
iar în 2013 a absolvit secţia de compoziţie clasică din
cadrul Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie
muzicală din acelaşi oraş, pentru ca în 2015 să-şi
definitiveze masteratul în specializarea Limbaj
compoziţional la Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti, unde mai urmează cursuri de pianistică
superioară. Din 2014 este membră a Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din Republica Moldova,
creaţiile sale având o prezenţă semnificativă la recitaluri,
concerte şi festivaluri de prestigiu şi pe scene importante
din Europa şi nu numai.
Pianistic, Lidia Ciubuc are un sunet puternic, fără să
fie brutal. Şi în analogie cu lumea operei, pot arăta că este
Lidia Ciubuc

o interpretă de tip wagnerian, elevată, impetuoasă, sinceră
şi cu o admirabilă nobleţe în lumile şi gesturile ei pe
claviatură.
Am ascultat la început quasi-miniatura Motive
folclorice de Vladimir Rotaru, compozitor de la Chişinău.
În această muzică se întreţes alert melos şi accente de jocuri
româneşti, într-un tot bine articulat şi bine impulsionat.
Ghenadie Ciobanu este un compozitor venerabil şi
de puternică autoritate artistică la Chişinău. Dintre creaţiile
sale am ascultat Fantasia quasi una Sonata – cette fois-ci a
Paris -, un discurs muzical cu suflu expresiv în broderii de
natură plastică şi de fluenţă a naraţiunii într-un imaginar
de Paris virtual.
Amanecer de Lidia Ciubuc pentru pian - claviatură
şi cu episoade de atac direct pe corzi - este o scriere
componistică de tip virtuoz în modelarea distinctă şi
distinsă a materiei sonore. Aici mi-am amintit de Caragiale
care spunea despre forţa puternică a spiritului ce dă naştere
imaginaţiei. Pentru că asta am văzut la compozitoarea Lidia
Ciubuc.
Prin Munţi de Marţian Negrea este o evocare
creionată a unui periplu montan, cu substanţă melodică şi
frumuseţi intrinsece într-un context fără complexităţi
tehnice deosebite care să revină în sarcina interpretului
solist.
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Toccata – joc dobrogean – de Paul Constantinescu
are privilegiul de a fi considerată ca una dintre cele mai
reuşite pagini româneşti scrise pentru pian. Unii
comentatori, spun, şi eu sunt de acord cu ei, că lucrarea lui
Paul Constantinescu o depăşeşte pe cea similară ca gen
scrisă de Serghei Prokofiev. Lidia Ciubuc a excelat superb
în redarea aceste muzici plină de vitalitate şi de farmec
teafăr şi necontrafăcut.
Ulpiu Vlad a cucerit şi a surprins pe deplin asistenţa
cu creaţia sa Sonorităţi şi gladiole multicolore. Ulpiu Vlad
are conştienţa şi conştiinţa actului şi efectului major în artă,
şi asta se reflectă în mod egal între fervoarea interpretării şi
publicul cuprins de intensitatea clară, calmă şi delicată a
imaginilor în coloraţia universală deschise fiecăruia pe
ecranele lui interioare.
Rondo a capriccio de Radu Paladi beneficiază de o
frecventă prezenţă prin repertoriile de concert şi de recital
ale pianiştilor noştri, lucrarea având o scriere inteligentă şi
fiind totodată perfect potrivită cântului pe claviatura
pianistică.
Passacaglia pe o temă de colind, în primă audiţie
absolută, de Dinu Ciocan este o lucrare meritorie în acest
gen care a fost cultivat şi de Sigismund Toduţă în
Passacaglia sa, tot pe o temă de colind. Am apreciat
evoluţiile sonore din discant. Am apreciat, de
asemeni, modul foarte personal de a îmbina
structura barocă variaţională cu tehnica de muzică
contemporană.
Din restrânsa operă componistică a lui Dinu
Lipatti, Lidia Ciubuc a interpretat cunoscutele
Nocturne, pagini de un uimitor echilibru în ceea ce
marele pianist a resimţit în adâncul sensibilităţii
sale pentru a se ilustra în aceste sonorităţi cu volute
minunate şi cu un preaplin de fină emotivitate.
Lidia Ciubuc a desenat măiestrit luminile şi
umbrele acestui univers pentru care a dovedit că
dispune de aptitudine şi dedicaţie în forme
excelente.
Cu o ferventă pledoarie pro-domo, recitalul s-a
încheiat cu Rapsodia Română nr. 1, în La major,op. 11 de
George Enescu, Lidia Ciubuc lansându-se concertistic în
celebrarea acestei capodopere recunoscută ca valoare în
patrimoniul cultural al umanităţii, fără să mai adăugăm,
este actul identitar în muzică al naţiunii române, alături,
bineînţeles de Rapsodia a 2-a a aceluiaşi compozitor.
A existat şi un bis, Hora Braşovului de Ciprian
Porumbescu, un ecou din epoca transilvană de acum
aproape 2 secole, când - ca şi acum - românii îşi cântau
muzicile lor ca forme ale existenţei, rezistenţei şi
perseverenţei naţionale în timp şi vremuri, un ecou care nu
se stinge şi nu coboară sub orizonturi în uitare.
Mircea ŞTEFĂNESCU

Cele mai frumoase lieduri
Sala mare a Ateneului Român îşi împlineşte mesajul
tradiţiei sale culturale, primind, de-a lungul serilor
muzicale, melomani atraşi de dorinţa cunoaşterii
preţioaselor daruri ale armoniei şi artei sunetelor. Artiştii
bucureşteni împlinesc convingător o asemenea misiune,
oferind publicului idei generoase de relaţionare cu dorinţa
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de întâlnire cu capodopere, scop împlinit zilele trecute de
apreciatul Cvartet cameral Manoleanu. De data aceasta,
tematica atractivă era vizibilă încă de la afişul Filarmonicii
Bucureştene, concertul cu genericul „Cele mai frumoase
lieduri”. Ideea recitalului provine de la primii doi interpreţi
- soprana Bianca Luigia Manoleanu şi pianistul Remus
Manoleanu care, de mulţi ani, şi-au afirmat măiestria
vocaţiei prin activitatea profesională şi interpretativă
desfăşurată la Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti. Propriul orizont artistic, pe care îi ştim bine noi
cei ce le urmărim concertele, s-a amplificat şi prin evoluţia
pilduitoare a promovării urmaşilor, soprana Stanca-Maria
Manoleanu şi pianistul Roman Manoleanu, capabili să
întregească ansamblul cvartetului vocal cameral despre
care avem prilejul să vorbim acum.
Subiectul acestei seri poetico-muzicale porneşte de
la opţiunile repertoriale ce reunesc opere care reprezintă
pagini aparţinând compozitorilor romantici ce şi-au dorit
perpetuarea în timp a creaţiilor pentru voce şi pian,

Concert cameral cu
program baroc şi clasic
În 29 Ianuarie 2019 s-a desfăşurat în sala mică a
Ateneului Român un concert cameral de sonate susţinut de
Ştefan Aprodu – vioară şi Olga Babadjan – pian.
Cu un program splendid, cuprinzând stilurile baroc
şi clasic cei doi interpreţi au captivat numerosul public
prezent, talentul violonistului şi experienţa stilistică şi
interpretativă a pianistei cu vastă activitate camerală,
solistică şi profesorală au încântat auditoriul întreaga seara.
Ştefan Aprodu are acum la 15 ani, un palmares
imens de premii naţionale şi internaţionale (peste 80) şi,
deasemeni, de concerte camerale, sau cu orchestra sub
bagheta unor mari dirijori (Sabin Pautza, Gabriel
Bebeşelea, Koichiro Kanno, etc.) în România, Germania,
Anglia, Italia, Suedia, Grecia, Bulgaria, Albania, studiind
la clasa distinsei profesoare Magdalena Ursu, la Colegiul
de Arte “Dinu Lipatti”.
Pianista Olga Babadjan, cu studii la Conservatorul
”P.I. Ceaikovski” din Moscova, a desfăşurat o activitate
concertistică şi pedagogică susţinută în Chişinău, ţările
fostului spaţiu sovietic, în Germania, Olanda, Italia, Franţa
(cu aprecieri superlative), stabilindu-se din 1994 în
Bucureşti.
Concertul de la Ateneu – sala mică, a cuprins Sonata
în sol minor de Jean Marie LECLAIR intitulată ”Le
tombeau”, Sonatele în la major K305 şi în sol major K301 de
Wolfgang Amadeus Mozart, de asemeni, Sonata nr. 8 op.
30 nr. 3, în sol major de Ludwig van Beethoven.
Complexitatea programului, a celor trei stiluri
diferite, cere deja o maturitate de înţelegere şi interpretare
Ştefan Aprodu, Olga Babadjan

generaţii ce şi-au câştigat celebritatea încă din timpul
secolului romantic. Cu gust şi rafinament, soprana Bianca
Luigia Manoleanu a ales o parte din romanţele şi cântecele
ruseşti opus 38, realizate de Serghei Rahmaninov după
modelul stilistic al partiturilor lui Rimski-Korsakov şi
Ceaikovski. Din aceeaşi perioadă provine minunata viziune
a lui Henri Duparc, discipol al predecesorului şcolii
franceze modelate de César Franck, cu melodii devenite
nemuritoare prin „Invitarea la drumeţie” (versuri
Baudelaire), „Romanţa lui Mignon” (versuri de Goethe),
„Cântec trist” (inspirat de poetul Jean Lahor). Cu glasul său
nuanţat, soprana Stanca-Maria Manoleanu a prelungit şi
poetica melodiilor Sérénade şi La Cigale de Ernest
Chausson. Finalul seratei ne-a îndreptat, cu o luminozitate
aparte, spre un grup de piese, „canzoni italiane”, compuse
de Donizetti, Verdi şi Leoncavallo, o cu totul altfel de lume
expresivă, faţă de melodiile franceze şi romanţele ruse.
Fireşte, pianiştii Remus şi Roman Manoleanu au însoţit cu
abilitate vocile, prin acompaniamentul lor armonios, adesea
vrăjit, colorat de sugestiile picturale ale sălii de concerte a
Ateneului, cu ecourile şi impresia unor astfel de serate.
Melomanii înţeleg prea bine că argumentul estetic al „celor
mai frumoase lieduri” şi-a aflat calea spre propriile noastre
visuri, tăinuite şi dăruite de Cvartetul Manoleanu,
prelungind romantismul şi poetica muzicii vocale, pe care
timpul îl preţuieşte cu minunata „tinereţe fără bătrâneţe” a
capodoperelor.
Grigore CONSTANTINESCU
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instrumentală în cele mai fine amănunte ale textului
muzical.
De aceea, pentru un tânăr instrumentist, trecerea de
la un repertoriu de virtuozitate a romantismului târziu, cu
impact rapid asupra marelui public, la capodoperele
muzicale din baroc şi clasicism se face, la violonişti odată cu
asimilarea unor cunoştinţe de cultură muzicală, forme,
armonie,
contrapunct
şi
amănuntele
expresiei
instrumentale (frazare, nuanţare, vibrato). În acest sens
pianiştii sunt avantajaţi de piesele scrise pentru începători
de familia Bach, Mozart şi mulţi alţi compozitori.
Talentul şi pasiunea pentru muzică a tânărului
violonist, susţinerea muzicală şi pianistică a experimentatei
muziciene Olga Babadjan (cu aportul minuţios al prof.
Magdalena Ursu), au realizat, împreună, momente de
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cultură şi expresie interpretativă de mare impact emoţional,
foarte apreciate de publicul numeros şi entuziast.
Îi dorim lui Ştefan Aprodu realizări frumoase în
marele repertoriu pe care îl abordează, cu pasiune, în
prezent şi, de asemeni, afirmarea sa în concursurile
importante şi pe scenele internaţionale de prestigiu, în
fruntea generaţiei tinere de violonişti performanţi din
întreaga lume. Pentru acest scop trebuie să-şi cântărească
singur, dar şi cei din preajma lui, fiecare pas.
Cornelia BRONZETTI

Seara omagială Ludovic Bács
15 ianuarie mi-a adus în minte Oda lui Mihai
Eminescu, În metru antic: “Nu credeam să’nvăţ a muri
vr’odată…”
În 19 ianuarie, sărbătoream ziua de naştere a unui
muzician de calibru, care a slujit ca dirijor la Orchestra de
Cameră Radio timp de 50 de ani. S-a stins în iunie 2015.
Regretatul Ludovic Bács a fost dirijor, compozitor şi
pedagog de excepţie, personalitate artistică ce a inspirat
generaţii de muzicieni. Viaţa sa a fost un exemplu pentru
familie şi discipoli. Dacă ar fi să
scriu despre câţiva dintre
studenţii săi de la clasa de dirijat,
aş face referire la nume cunoscute:
Radu Popa, Tiberiu Soare, Tiberiu
Oprea, Marius Hristescu şi
Bogdan Vodă. Pentru că în 22
ianuarie este Ziua Culturii
Maghiare, Institutul „Balassi” din
Bucureşti îi dedică de trei ani
încoace un concert omagial lui
Ludovic Bács, cel care a contribuit
la înfiinţarea Festivalului Muzicii
Maghiare şi i-a fost mentor. Există
şi un premiu In memoriam Ludovic
Bács.
Anul
acesta,
seara
omagială Ludovic Bács din 18
ianuarie 2019
le-a avut ca
protagoniste pe câştigătoarele
Premiului din 2018. Soprana
Adriana
Gheorghişor,
acompaniată de pianista Ioana
Ionescu, a susţinut un recital de
lieduri,
delectând
publicul
cu Şapte cântece pe versuri de
Clement Marot ale lui George Enescu, Trei Sonete după
Petrarca, de Franz Liszt şi minunatele Cinci cântece, de
Tiberiu Brediceanu. Adriana Gheorghişor a studiat în Italia
cu Marta Taddei şi Gianni Fabbrini.
Absolventă
a Conservatorului „Luigi Cherubini” din Florenţa, susţine
concerte în ţară, în Italia, Bulgaria, Ungaria şi Marea
Britanie. Obţine în 2017 Premiul de Excelenţă la Concursul
Naţional al Liedului Românesc, se califică semifinalistă la
Concursul „Aslico” (Italia), este admisă la prestigioasa
competiţie “50ste International Vocalisten Concours’s
Hertogenbosch” din Olanda şi studiază cu Brian Jauhiainen,
în programul Young Singers of Belcanto Global Arts Europe.
Ioana Ionescu a studiat la Universitatea Naţională de
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Muzică din Bucureşti şi, cu bursă Erasmus, la Hochschuke
für Musik, Theater und Medien, la Hanovra. Are premii la
importante concursuri naţionale şi internaţionale, la Atena,
Salerno, master la Hogeschool voor de Kunsten Codarts din
Rotterdam.
Reuşit concert, în memoria unui maestru care a
venerat muzica lui Johann Sebastian Bach, despre care
credea că este prezent, trecut şi viitor. Muzica, scria Johann
Sebastian Bach, este o armonie agreabilă în onoarea lui
Dumnezeu şi desfătarea permisă sufletului. Mulţumesc, tardiv,
în gând, pentru acea minunată după amiază în care
maestrul Bács ne-a povestit cum l-a „cunoscut” pe Bach
când era copil. Prozatorul Doru Kalmuski îi mărturisea că
îl vede pe Bach ca pe un Francisc de Assisi reîncarnat.
”Sunetul lui are înălţimea ocultă şi gravă a absolutului ce
învăluie ordinea sacră a elementelor. Credinţa în sacru
începe cu ordinea (…) Sfinţenia nu e nici la Ierusalim, nici
la Vatican, nici la Athos. Doar la Bach.”
Eram ca într-o grădină a paradisului, cu Bach şi
Bács. Îl tot ispiteam să ne povestească, dar era, de fapt, o
stare de graţie, pe care acum încercăm să o rememorăm, la
trei ani de când a plecat. Ludovic Bács l-a iubit pe Bach – pe
care îl considera cel mai mare dintre toţi compozitori.
Mărturisea adesea că “fiecare artă are sfinţii ei“ şi îi amintea
pe Shakespeare ori Michelangelo.
Ludovic Bács Iată ultimele rânduri din Sonetul
Pe-o mare bântuită de furtună, din
1555 a lui Michelangelo: “Nu-mi
dă odihnă pensula, nici dalta, Ce
doar acel ce pentru-mbrăţişare
Spre noi desface braţele pe
cruce“... Împărtăşeam gânduri
despre coralul luteran şi lucrările,
peste 250, dedicate orgii, de
Clavecinul bine temperat, Matthäus
Passion
şi
recitativele
Evanghelistului, despre unicitatea
unei capodopere precum Arta fugii
despre toate acele momente de
perfecţiune care ne-au îmbogăţit şi
cucerit spiritul. Se însufleţea şi se
entuziasma când găsea oameni pe
aceeaşi lungime de undă, explica
cu o bucurie inocentă ce “vedea“
dincolo de ceea ce auzea şi noi toţi
aceşti fericiţi, ar trebui să ne
trecem în CV şansa de a-l fi
cunoscut şi de a fi aflat ceea ce a
descoperit după mii de ore de
muncă, de înflăcărată pasiune şi
dedicare muzicală, care l-au cizelat şi spiritualizat. A
considerat că de muzica lui Bach trebuie să te apropii nu
numai cu mare dragoste, dar şi cu infinit respect.
Perfecţiunea operei cere tot ce este mai bun în interpretare.
De multe ori, îţi pare că Bach e foarte actual. Are pur şi
simplu dreptate fiul său, actorul şi profesorul Miklos Bács:
„Avem nevoie de ideal, avem nevoie de oameni cărora să le
spunem mulţumesc. Îl pasiona atât de mult munca pe care
o făcea şi iubea cu atâta fervoare muzica, încât e clar că ăsta
a fost Darul lui Dumnezeu către tatăl meu”. Şi vom avea
din ce în ce mai multă nevoie de Bach, de Bács, de ideal şi
rugăciune.
Ozana KALMUSKI-ZAREA
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Pe scene

Beethoven la Sala Radio

foto: Ibraim Leão

Programul Beethoven din seara de 30 ianuarie 2019 a
umplut Sala Radio. A fost o bucurie să vezi o sală de concert
plină, cu un public cald, ce aştepta cu nerăbdare ca muzica
să înceapă. În ultimul timp au avut loc şi concerte foarte bune
cu săli pe jumătate goale, astfel încât în mod inevitabil ajungi
să te întrebi ce mecanisme sporesc interesul publicului: ce tip
de programe – cele variate, menite să atragă prin diversitate,
sau cele unitare stilistic? Ce autori şi ce interpreţi – cei arhicunoscuţi, cei recent afirmaţi, cei foarte mediatizaţi, sau pur
şi simplu cei foarte buni? Aidoma creatorilor ce pot fi
încadraţi – limitativ - în dihotomia versatil – obsesional, cel
evolutiv fiind, probabil, cel mai interesant, programele au
personalitatea lor – pot fi accesibile sau criptice, pestriţe sau
sobre, estetizante sau alese pe criterii hedoniste, provocatoare
sau tradiţionale, ambiţioase sau
relaxate, de succes imediat sau GianLuigi Zampieri
pomenite mulţi ani după ce s-au
cântat.
Desigur,
dincolo
de
constrângerile administrative, ele
reflectă în mare parte personalitatea
celui care le-a alcătuit. Programul din
30 ianuarie a fost unitar, sobru şi
totodată divers; multiplele aspecte ale
muzicii lui Beethoven au fost
transmise cu o putere de convingere
ieşită din comun de către dirijorul
Gianluigi Zampieri, care a fost
adevăratul centru de interes al serii.
Uvertura Coriolan op.62, scrisă
în 1807 pentru tragedia lui Heinrich Joseph von Collin (şi nu
a lui Shakespeare) a deschis concertul. De la bun început,
personalitatea şi măiestria lui Zampieri au impus o respiraţie
largă, generoasă. Tempo-ul echilibrat, tensiunea pauzelor şi
notelor lungi, gestica concisă şi dramatică, originală, uneori
abruptă, purtând, poate, şi amprenta stilului lui Ghennadi
Rojdestvenski, contrastul puternic dintre cele două teme
principale au impresionat şi au stabilit un anumit calibru al
celor ce aveau să se întâmple în continuare. Or, în acest
context, varianta pianistei Sânziana Mircea a Concertului nr. 4
în Sol major a marcat o schimbare notabilă de registru.
Introducerea pianului, promiţătoare, sobră şi mai degrabă

intimă, s-a încheiat grăbit, evaziv, fără prestanţă. În ciuda
unei tehnici bine puse la punct, a unei culturi a sunetului,
întreaga interpretare a părţii I a suferit de o tendinţă de
repezeală, de unele sfârşituri de frază jucăuşe, acolo unde se
cerea nobleţe, eleganţă sau înţelepciune. În dezvoltare,
dramatismul a tras tot spre zglobiu; în repriză, tema I a dat
impresia de nerăbdare. Cadenţa lui Beethoven, de altfel
curată şi veloce, a părut nejustificat de capricioasă, cu
accelerando-uri neconvingătoare. Chiar şi în agitaţie,
Beethoven nu pierde niciodată din măreţie; în cazul de faţă
însă, cea din urmă nu s-a întrezărit. În partea a doua,
demnitatea şi dramatismul au atins cote ceva mai ridicate, iar
aplecarea spre zglobiu şi-a găsit un teren mai potrivit în
partea a treia, care s-ar fi putut bucura totuşi de mai multă
pregnanţă. Foarte bine a sunat revenirea temei I cu
arpeggiato-uri la mâna stângă. Gianluigi Zampieri a
acompaniat cu măiestrie solista, asumând şi totodată
estompând impresia recurentă de
grabă. Orchestra de cameră Radio a
cântat cu aceeaşi precizie şi dăruire cu
care a interpretat Uvertura Coriolan.
După pauză, statura lui
Beethoven s-a recalibrat odată cu
interpretarea Simfoniei a II a în Re
major, op. 36. Zampieri a manevrat
tempo-urile cu ştiinţă şi fineţe;
schimbările
agogice
au
fost
imperceptibile, ca o tunsoare bine
făcută,
adică
neostentativă;
raporturile dintre tempi au fost
perfecte, în buna tradiţie a lui Franco
Ferrara. Natural şi cultivat, Zampieri
are simţul întregului, fără să neglijeze claritatea detaliilor.
Orchestra a cântat cu atenţie şi însufleţire – sonoritatea
omogenă şi totodată diferenţiată a fost mai mult decât
satisfăcătoare.
Dincolo de plăcerea estetică, întreaga seară a fost un
nou prilej de reflecţie despre afinităţile dintre interpreţi şi
compozitori, despre impactul personalităţii, culturii,
maturităţii unui interpret asupra materialului pe care îl
prezintă publicului şi despre percepţia globală a actului
artistic. În concertul din 30 ianuarie, Gianluigi Zampieri a
avut total câştig de cauză.
Lena VIERU CONTA

Festivalul Meridian, ediţia a XIV-a - ECOURI
Pentru a încuraja în rândul tinerilor muzicieni faptul de a scrie cronică la concertele de muzică contemporană, două distinse doamne
muzicolog – Mioara Bâscă şi Valentina Sandu-Dediu – au avut iniţiativa de a solicita studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la
secţiile teoretice ale UNMB să-şi încerce exprimarea opiniilor despre diferite evenimente din cadrul Festivalului MERIDIAN sub forma
unor cronici. În cea mai mare parte, acestea au fost postate pe blogul Festivalului. Chiar dacă la vremea respectivă revista Actualitatea
Muzicală a reflectat producţiile întregului Festival (nr. 12/ 2018), ni s-a părut de bun augur să ne alăturăm acestei nobile întreprinderi
publicând în paginile revistei Actualitatea Muzicală câteva dintre cronicile acestor tineri. Este ştiut, în afara comentariului verbal de
natură critică (adică sistematizat printr-o serie de criterii) actele muzicale de ordin reflexiv nu se pot sedimenta în sfera valorilor culturale,
rămânând doar anecdotic, ca simple întâmplări. Or, gândirea muzicală evoluează şi pe calea vorbirii despre, într-un mod asumat (public)
şi prin competenţa celor îndrituiţi să se exprime astfel.

În întâmpinarea unui festival de muzică contemporană
Cel sau cea care citeşte cronicile din Festivalul Meridian ştie de la bun început despre ce poate fi vorba: despre „muzica
contemporană”. Citeşte tocmai pentru că face parte din aceeaşi sectă cu autorul. Simte însă nevoia autorul acestor rânduri să
se adreseze şi celor care nu citesc pagini despre muzică contemporană. Şi atunci el nu poate începe altfel decât punând-o (şi
punându-se) sub semnul întrebării.
Lumea e încăpătoare, toţi au un loc sub soare; oamenii sunt mulţi, iar activităţile lor – imposibil de inventariat, imposibil
de unificat. Printre ele se numără şi facerea, ascultarea şi discutarea acestei aşa-numite muzici contemporane.
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Festivalul MERIDIAN - Ecouri
Câţi dintre mulţii oameni de sub soare îşi ocupă timpul
cu această activitate? Sigur, înainte de a răspunde, e utilă şi
benefică reamintirea următorului fapt ştiut şi proclamat la
unison de toată lumea: muzica în general poate fi considerată
una dintre puţinele activităţi care-i unifică pe mulţi oameni.
Totuşi, întrebarea anterioară a fost pusă tocmai pentru
previzibilitatea răspunsului: puţini oameni îşi ocupă timpul
cu muzica contemporană. Chiar infim de puţini, s-ar putea
spune, dacă s-ar ţine cont de prestigiul spiritual pe care s-a
obişnuit să şi-l revendice această activitate, în calitatea ei de
urmaşă scăpătată a ceea ce istoria a consacrat drept cea mai
elevată, înălţătoare, profundă, pretenţioasă formă de muzică
– i s-a spus „muzică clasică” (sau savantă sau academică sau
cultă; şi alţi termeni incomozi).
În fine, cauzele care au dus la această sublimă
irelevanţă îi sunt fără îndoială cunoscute cititorului – altfel nici
n-ar mai citi. Ar fi şi cu totul lipsit de bun simţ din partea
autorului dacă ar încerca pertinenta şi definitiva desluşire a
respectivelor cauze tocmai acum şi tocmai aici. În plus, pe cel
care nu citeşte mai mult ca sigur nu-l interesează respectivele
cauze. În schimb, s-ar putea să-l intereseze (adică să-l
nedumerească) tocmai ceea ce nici autorului nu-i dă pace,
împiedicându-l să înceapă în bună regulă.
În definitiv, ce-i determină pe unii oameni să realizeze
ceva pe lumea asta, în pofida indiferenţei mediatice şi uneori

chiar a obstacolelor de tot soiul de care ştiu foarte bine că sunt
nevoiţi să se izbească? Ce resorturi, ce nădejdi, ce idealuri le
menţin trează convingerea că ceea ce realizează ei are o
anumită valoare? De ce mai există pe lumea asta compozitori
şi interpreţi, ascultători şi muzicologi preocupaţi de muzica
contemporană, din moment ce lumea pare să nu prea-i bagen seamă? Pur şi simplu să fie vorba doar despre acelaşi
sado-masochism interior numit idealism, cu atât mai
admirabil, cu cât are orgoliul de a se şti ignorat? Sau poate
doar pentru că aceşti infim de puţini cândva asta au învăţat să
facă cel mai bine, iar acum funcţionează în virtutea unei
autosuficiente inerţii profesionale? Sau poate e la mijloc şi acea
mică vanitate, acea siguranţă şi satisfacţie interioară, acea mai
mult sau mai puţin iluzorie justificare a propriei existenţe pe
care o conferă sentimentul apartenenţei la un grup, la o
tradiţie, la o castă spirituală? Ce vrea să fie, până la urmă,
această muzică savantă a vremurilor de astăzi? Vrea să fie
prilej de reculegere? Pretinde ea efort intelectual susţinut?
Vizează ea înălţimile, dar şi rădăcinile cele mai interiorizate?
Păi de ce, dacă lumea cea mare caută de fapt în muzică în
primul rând un panaceu distractiv, o mică mângâiere pe
creştet, o mică gâdilare şi-o scurtă sărutare?
De bun simţ ar fi acum ca autorul să declare că s-a
pierdut pe drum. Îi mai rămâne doar atât: să spere că lumea
se va dovedi cel puţin la fel de încăpătoare.
Vlad VĂIDEAN
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Debut de Meridian
Un recital cu adevărat deosebit a marcat deschiderea
celei de-a XIV-a ediţii a Festivalului Meridian. Tocmai acest
fapt m-a frapat, înainte de toate: că rolul inaugurator i s-a
acordat unui recital de cvartete de coarde, aproape toate
cântate în primă audiţie absolută. E o opţiune pe m-am simţit
tentat să o interpretez ca pe un fel de declaraţie de intenţie, ca
o expresie esenţializată a naturii oricărui festival dedicat
muzicii contemporane. Căci ce alt tip de muzică rămâne
etalonul profunzimii deopotrivă intelectuale şi afective dacă
nu tocmai cvartetul de coarde? Cum altfel dacă nu ca un
manifest poate fi interpretată aşezarea în cap de listă a celui
mai cerebral şi introspectiv gen muzical, care a căpătat
reputaţia istorică a celei mai redutabile pietre de încercare
pentru măiestria şi maturitatea oricărui compozitor, care îi
provoacă deopotrivă pe interpreţi şi ascultători la căutarea
plăcerii în efortul concentrării spirituale?
Pregnantă a fost impresia generală de defilare a unor
semnături creatoare perfect închegate, stăpâne pe propriile
mijloace şi posibilităţi. Din fiecare lucrare prezentată a reieşit
această siguranţă a meşteşugului şi a afectului, ceea ce nu
înseamnă altceva decât maturitate creatoare, ajunsă în posesia
unei individualităţi distincte, pe linia căreia se afirmă

consecvent, redimensionându-şi, eventual lărgindu-şi
preocupările şi obsesiile proprii. S-ar putea crede că o astfel
de trăsătură e sesizabilă mai degrabă de către cei deja
familiarizaţi cu stilurile compozitorilor respectivi; totuşi,
punctul forte al maturităţii creatoare rezidă tocmai în eficienţa
cu care îi convinge până şi pe neofiţi că are într-adevăr ceva de
spus (virtute cardinală, ce nu e deloc democratic distribuită),
că ştie de unde vine şi încotro se îndreaptă. În plus, dincolo de
amprenta personală a fiecărui compozitor, a părut să subziste
undeva, în adâncuri implicite, sentimentul apartenenţei la o
aceeaşi şcoală de compoziţie.
De pildă, chiar cel mai tânăr autor – Roman Vlad – s-a
dovedit în cvartetul Vibraţii ataşat de binecunoscuta
paradigmă postenesciană a doinirii eterofonice, pe care a
alternat-o cu discrete dinamizări, făcând-o să vibreze pe nivele
variate de intensitate afectivă: a adus-o mai întâi în pragul
elegiei, apoi în cel al tânguirii dramatice, până când s-a înscris
pe traiectoria purificării finale, cantonată în registrul acut. Sar putea spune, de fapt, că fiul a învăţat lecţia tatălui, căci
acelaşi scenariu expresiv – să-i zicem „în căutarea paradisului
pierdut” – şi acelaşi dozaj ireproşabil între stări au putut fi
regăsite şi în duetul de viori Sonorităţi din flori albastre al lui
Ulpiu Vlad: şi aici discursul a început prin a levita în propriai stază onirică şi melismatică, de evidentă sorginte
postenesciană, pentru ca mai apoi să capete, aproape pe
nesimţite, irizaţii dramatice, retopite în final în aceeaşi puritate
melopeică din care au izvorât.
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Festivalul MERDIAN - Ecouri
Mai narative, mai pastelate s-au dovedit cvartetele lui
Adrian Pop (Pas de quattre) şi Dan Dediu (Axis). Deşi de facturi
stilistice diferite, ambele au captivat prin diversitate şi prin
ştiinţă a contrastelor: primul a oscilat, pe de o parte, între
ticăituri, structuri imitative, ostinato-uri şi acumulări motorice
nelipsite de o anume vervă şostakoviciană, iar pe de altă parte
a oferit la răstimpuri spaţiu de desfăşurare unor cantilene
generoase, aproape neoromantice. Cel de-al doilea a creionat
un scenariu expresiv bizar, un fel de simbolizare sonoră a
reprimării psihologice care, cu cât persistă mai mult, cu atât se
soldează în cele din urmă cu răbufniri mai copleşitoare:
gesturile pointiliste au predominat iniţial, instaurând misterul
apăsător al răsuflării tăiate, zădărnicind fiecare încercare a
unor mecanisme ritmice ghiduşe sau a unor strigăte omofone
tragice de a ieşi la suprafaţă şi de a închega fluenţa. Acestea sau emancipat însă ulterior, ajungând să alterneze fulgerătoare
şi să se suprapună într-o goană macabră, al cărei punct
concluziv a părut să survină într-un mod oarecum aleator.
Dar probabil cel mai acaparant şi solicitant (atât tehnic,
cât şi expresiv) a fost Cvartetul de
coarde nr. 5 al lui Adrian Iorgulescu:
angrenat la rândul lui în zona
aceleiaşi trepidaţii vehemente care
nu suportă stagnarea, în miezul
căreia fermentează neîncetat nevoia
direcţionării ferme a fiecărui gest,
acest cvartet a convins prin robusteţe
şi aplomb, prin rigoarea concepţiei
formale care nu lasă absolut nimic la
voia întâmplării şi care e deopotrivă
capabilă să-şi ţină ascultătorii cu
sufletul la gură.
Dar nu în ultimul rând trebuie
adăugat că, mai mult decât oricare alt
tip de muzică, cea contemporană este
profund dependentă de dăruirea şi
profesionalismul interpreţilor, nu
prea numeroşi, care aleg să o
promoveze. De aceea, pentru faptul
că au făcut posibilă înţelegerea şi
trăirea în condiţii ideale a
valoroaselor lucrări tocmai descrise,
membrii cvartetului Gaudeamus –
Lucia Neagoe (vioara I), Raluca
Irimia (vioara II), Leona Varvarichi
(violă) şi Ştefan Neagoe (violoncel) –
merită cuvinte de laudă. Seriozitatea
şi lipsa de ostentaţie cu care s-au angajat în pretenţioasele
partituri abordate au ilustrat perfect ceea ce Ulpiu Vlad,
directorul artistic al festivalului, a enunţat ca fiind
preocuparea de căpătâi a muzicienilor participanţi la Meridian:
„...să afli ce ai făcut tu prin muzică, iar nu neapărat ce ai primit
de la ea”.
Vlad VĂIDEAN

Muzică şi poezie în a doua zi a
Festivalului Meridian
Nu este pentru prima dată când ansamblul
devotioModerna îmbină aceste două arte într-un concert de
muzică contemporană din cadrul Festivalului Internaţional
Meridian. În anul precedent, publicul a avut ocazia să asiste la
un eveniment asemănător, în care fiecare compoziţie
interpretată de ansamblu era precedată de o poezie aleasă de
creatorul fiecărei piese în parte. Mi-a plăcut iniţiativa, mai ales
că textele au fost expresiv prezentate de către o actriţă (în
2017) şi de o poetă (în 2018).
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Am recunoscut numele primei compozitoare, Ivana
Stefanović, de la concertul de anul trecut. Dacă în ediţia
precedentă am audiat un trio, pe 6 noiembrie 2018, la sala
Auditorium a Universităţii Naţionale de Muzică din
Bucureşti, Mihai Murariu a interpretat o lucrare pentru pian
solo a compozitoarei sârbe. For Left Hand Only a fost introdusă
de poeta Lidia Lazu (care a recitat toate poeziile din concert)
cu un text propriu, intitulat Un nume dorit. Cu toate că am
apreciat atât poezia, cât şi lucrarea prezentată de Mihai
Murariu cu virtuozitatea sa pianistică deja bine-cunoscută, nu
am fost totuşi pe deplin convinsă de compatibilitatea celor
două lucrări artistice care se presupuneau a fi în legătură.
Explicaţia a venit mai târziu, din partea dirijoarei
ansamblului, Carmen Cârneci, care a semnalat existenţa unei
erori în programul concertului, două poezii fiind inversate şi
recitate înaintea altor piese…
Al doilea moment al serii i-a aparţinut lui Carmen
Cârneci: ...qui rêve. Giacometti-Szene pentru flaut-bas, precedată
de rostirea textului lui Alberto Giacometti care însoţeşte
sculptura acestuia, Femme couchée
qui rêve, din 1929. Compozitoarea şia imaginat o lucrare plină de
seducţie, mister şi farmec, toate
aceste trăsături specific feminine
fiind
puse
în
valoare
de
interpretarea Carlei Stoleru la flautbas.
Poezia care a introdus
următoarea lucrare, SORI pentru
violoncel şi bandă de Donoung Lee,
s-a numit Paradisul poetic şi îi
aparţine Magdei Cârneci. Chiar
dacă poezia aceasta nu era menită să
vină în introducerea piesei pentru
bandă (din câte am înţeles,
inversarea s-a produs între poezia
Magdei Cârneci şi cea Lidiei Lazu),
mi s-a părut că asocierea dintre
SORI şi Paradisul poetic a fost una
foarte reuşită. Dacă în poezie
autoarea fixa anumite locuri, cum ar
fi biblioteca, palatul, atelierul,
labirintul sau oraşul, lucrarea lui
Lee – interesantă, bine gândită şi cu
bun-gust – s-a axat întocmai pe
diverse efecte de spaţialitate.
Încă un cuplu de muzicăpoezie care a funcţionat foarte bine a fost cel dintre Hyperlink
I pentru flaut şi percuţie, de Mihai Murariu şi textul lui Ştefan
Augustin Doinaş, Arie şi ecou. Formula de început şi de final
a piesei lui Murariu, cea în care flautul intona un pasaj
ascendent, urmat îndeaproape de ecoul marimbei, părea să
sugereze sonor ideea exprimată în poezie, prin ultimele două
versuri: „O, arie-a lumii absent suverană/ pe cine-ntâlneşti că
te-ntorci ca ecou?”. Pe parcursul întregii lucrări am perceput
acest „joc” între flaut şi percuţie, interpretat de Carla Stoleru
şi Irina Rădulescu.
Trio-ul Liviei Teodorescu-Ciocănea, intitulat Namagiri,
pentru vioară, corn şi pian (Natalia Pancec, Sorin Lupaşcu şi
Mihai Murariu), a debutat cu melodii cantabile la pian şi
vioară, şi punctări cheie ale cornului. Dialogul tono-modal
între cele trei personaje a continuat să evolueze până în
punctul din finalul piesei, atunci când a apărut o stare de
„încremenire”, o tatonare continuă şi lentă a unui la bemol
major, cu scurte întreruperi de acorduri micşorate, mărite, şi
de clustere.
Dacă aspectul de continuitate a ocupat un loc
important în lucrarea Liviei Teodorescu-Ciocănea, prefaţată
de poezia Arborele de banyan de Sudeep SEN, în ultima lucrare
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a concertului, ORsept pentru opt seara, pentru ansamblu şi
bandă de Octavian Nemescu, am întâlnit exact opusul, şi
anume
discontinuitatea.
Membrilor
devotioModerna
menţionaţi mai înainte li s-au alăturat Mihai Bădiţă (clarinet),
Cristian Buciumaş (fagot) şi Dan Cavassi (violoncel), pentru a
prezenta, în primă audiţie absolută, lucrarea lui Nemescu
(fără vreo poezie asociată). Se întrepătrundeau două planuri:
pe de-o parte, exista elementul de continuitate al benzii peste
care se suprapuneau, pe de-altă parte, numeroase intervenţii
ale instrumentiştilor, fie în tutti, fie grupaţi în duo, trio, etc.
Caracterizată de fractura constantă şi intenţionată, lucrarea
lui Nemescu a valorificat şi noţiunea de tăcere în muzică, chiar
şi banda întrerupându-se, în câteva rânduri, pentru scurt şi
semnificativ timp.
Desiela ION

Percussion Landscapes
Ziua de miercuri, 7 noiembrie, ne-a regăsit, plini de
entuziasm, în cea de-a treia zi a Festivalului Internaţional
Meridian, când mexicanul Aldo Aranda a oferit un spectacol
de excepţie pe scena Studioului de Operă şi Multimedia al
Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti.
Repertoriul interpretului ne-a propus sonorităţi
contemporane, pentru ca în final să se încheie cu un suflu
tradiţional mexican. Aranda a deschis seara cu lucrarea lui
Vinko Globokar (Franţa), Ombré pentru percuţie, bandă şi
tobe. Percuţionistul a reuşit să transpună pe scenă povestea
piesei, o luptă continuă dintre cele două personalităţi ale
omului, cea din interior, rebelă, care încearcă să evadeze, şi
cea de la exterior. În ceea ce priveşte interpretarea, fără cusur,
am simţit emoţie, sensibilitate şi deopotrivă patos, toate
dublate de un joc scenic impresionant. Nu toată lumea din
public a apreciat această piesă, dat fiind că, deranjaţi de
caracterul ei dur, câţiva au părăsit sala chiar înainte ca ea să se
încheie. Cea de-a doua piesă, o compoziţie proprie, Pour qui le
cloches sonnent, pentru marimbă, bandă şi video opţional,
scrisă în timpul călătoriei autorului prin Nepal, ne-a proiectat,
cum spune şi titlul spectacolului, un peisaj al percuţiilor,
energia muzicianului dovedind plăcerea continuă cu care
cântă. În continuare am putut asculta Largo Argento pentru
percuţie, video şi bandă, de Martin Jaroszewicz (S.U.A.), o
combinaţie între muzica electronică, percuţii şi proiecţii.
Ultimátum I pentru marimbă solo, de Nebojsa Jovan Zivkovik
(Serbia), a reprezentat poate un moment de destindere al
recitalului, dat fiind că a presupus cântatul în mod clasic la
marimbă. În Match pentru percuţie şi video, de Alejandro
Castaños (Mexic), am avut ocazia să ascultăm şi să vizionăm
un duet între muzicianul de pe scenă şi cel din proiecţie. Seara
s-a încheiat cu Temazcal pentru maracas şi bandă, de Javier
Alvarez Fuentes (Mexic) care, deşi a început cu sonorităţi
electronice, s-a încheiat tradiţional, în spirit mexican. Şi aici, la
fel ca în toate celelalte piese, Aranda şi-a completat
interpretarea cu mişcare scenică.
Lavinia FRÂNCU

Cross-event: Arhitectură şi muzică
Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional
„Meridian”, dedicată Centenarului Marii Uniri, a avut un
program extins, atât prin multiplicarea şi diversificarea
evenimentelor – majoritatea recitalurilor fiind precedate de
conferinţe pe teme diverse –, cât şi prin lărgirea orizontului
înspre alte arte, precum arhitectura. Întrepătrunderea a fost
binevenită, având în vedere numeroasele puncte comune pe
care le împart, la nivel structural, arhitectura şi muzica.
Altminteri, în deschiderea celei de-a treia seri a festivalului,
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arhitectul Bogdan Trofan afirma că „arhitectura – care
înglobează totodată şi arta şi ingineria – este muzică
cristalizată”. Iar evenimentul din seara zilei de 7 noiembrie a
înglobat chiar şi o a treia artă: pictura, prin frescele Ioanei
Greceanu, în sala... „Frescelor”, evident.
Conferinţa care a precedat recitalul ansamblului
„Profil” a debutat cu prezentarea intitulată Interfeţe sustenabile
ale arhitecturii, realizată de Anca Mitrache. Am aflat, aşadar,
care sunt calităţile care ar trebui urmărite în arhitectura zilelor
noastre, din două perspective importante – aplicabile, de
altfel, şi în compoziţiile muzicale. Abordarea etică, pe de-o
parte, reprezintă calitatea sustenabilă din punct de vedere
tehnic şi presupune folosirea principiilor pasive de proiectare
(proiectare care defineşte obiectul arhitectural): condiţii de
amplasare, poziţia în funcţie de punctele cardinale,
accesibilitate socială şi de conectivitate, structură şi
conformare de ansamblu, materiale folosite etc. Pe de altă
parte, abordarea estetică se
constituie din elementele
identitare
care
conferă
echilibru
imaginii
de
arhitectură şi presupune
cunoaşterea
elementelor
sustenabile sub aspect durabil,
caracterelor specifice locului
(arhitectură
tradiţională,
locală, dar şi manifestări-reper
ale arhitecturii moderne). Din
această
perspectivă,
în
arhitectura de la începutul
secolului XX se disting deja
curentele decorativist (Ion
Mincu), modernist şi realistsocialist. De la arhitectul
Bogdan Trofan am aflat apoi că
Bienala
Naţională
de
Arhitectură (desfăşurată în
perioada mai-noiembrie) s-a
extins, începând cu acest an, în
toată ţara. Astfel, cele 11
secţiuni ale expoziţiei s-au
desfăşurat
la
Bucureşti,
Constanţa, Brăila, Iaşi, Sibiu,
Cluj, Oradea şi Târgu Mureş,
unde au fost prezentate 553 de
lucrări. Am apreciat că, pe tot
parcursul prezentărilor, cei doi
arhitecţi au fost foarte atenţi la
limbajul specific, explicând
fiecare
termen
străin
publicului, iar atmosfera s-a
menţinut destinsă până la
finalul serii.
În
introducerea
recitalului
susţinut
de
ansamblul
„Profil”,
compozitorul Dan Dediu – care a asigurat şi conducerea
muzicală a lucrărilor pentru fagot şi cvintet de coarde (toate
trei prime audiţii absolute) –, a precizat că programul se
bazează pe două idei: „cercul” sau „circularitatea” (3 piese) şi
„vânătoarea” (2 lucrări). Programul a debutat nostalgic, cu
prima parte din Cvartetul nr. 2 de regretatul Nicolae
Teodoreanu, lucrare dedicată acestui ansamblu, care
reprezintă „o căutare în cerc a aceleiaşi melodii la fiecare
instrument”. Structurile eterofonice au sugerat acea căutare
continuă, apăsătoare, care şi-a găsit liniştea, în final, după
enunţarea temei la vioară, printr-o disipare a melodiei, într-un
tril prelung. Sonorităţile luminoase ale primei lucrări au fost
urmate de caracterul teatral al piesei Elul Voices pentru fagot
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şi cvintet de coarde de Menachem Zur (Israel). În calendarul
ebraic, elul reprezintă cea de-a douăsprezecea lună a anului
ecleziastic şi a şasea lună din anul civil; este o lună de vară (29
de zile), o perioadă de pocăinţă succedată de două mari
sărbători ebraice. Aşadar, titlul ar putea sugera tot o aşteptare,
chiar o pregătire. Caracterul dramaturgic a fost redat prin
expunerea de tipul întrebare-răspuns, realizată între fagot şi
cvintet.
În contrast, lucrarea Concentric Concertino, tot pentru
fagot şi cvintet de coarde, de Mihai Măniceanu, a readus
starea meditativă, pornind de la „câteva canoane realizate pe
armonice, cu patru instrumente cu coarde în scordatura”.
Pentru realizarea acestei miniaturi, interpreţii au ales să
înlocuiască instrumentele cu altele, acordate astfel: vioara I
(Diana Moş) cu un semiton mai sus (la bemol, mi bemol, si bemol,
fa), vioara a II-a (Petru Nemţeanu) cu un ton mai jos (fa, do,
sol, re), viola (Marian Movileanu) cu un semiton mai jos (si, fa
diez, do diez, sol diez),
violoncelul (Mircea Marian) cu
un semiton mai sus (re bemol, la
bemol, mi bemol, si bemol).
Dificultăţile tehnice nu au lipsit
nici
la
celelalte
două
instrumente, care au avut în
partitură
armonice
provocatoare,
contrabasul
(Săndel
Smărăndescu)
ajungând până la armonicul 16!
Stratul de bază se construia
prin întrepătrunderea notelor
lungi ale instrumentelor cu
coarde,
deasupra
căruia
fagotul (Cristian Buciumaş)
intervenea cu scurte fragmente
melodioase.
„Vânătoarea” a început
tot cu un cvartet de coarde,
Jagdquartett de Jörg Widmann,
al cărui debut clasicizat, cu
ritm punctat în stil vânătoresc,
a fost imediat alterat prin
intervenţia corzilor grave, care
au „descentrat” armonia tonală
dintre cele două viori. Pe
parcurs, cei patru „vânători” sau reechilibrat, pentru câteva
momente, în acea armonie
„perfectă”, pentru ca în scurt
timp melodia să devină
irecognoscibilă,
prin
intermediul
diferitelor
procedee
variaţionale.
Compozitorul a inclus diverse
efecte care asigurau şi o
teatralitate a interpretării: de la
sunetul aerului care trece rapid
printre arcuşuri (prin scuturarea ritmică a acestora), la
intervenţii vocale ale interpreţilor (strigăte) şi utilizarea
diverselor suprafeţe ale arcuşului sau chiar ale
instrumentului.
Ultima piesă ne-a „teleportat” într-o sală de cinema
(proiectorul a contribuit la această imagine), prin piesa
tânărului compozitor Sebastian Androne Nakanishi, The
Hunter, the Hummingbird and the Hippopotamus. Scrisă iniţial
pentru piccolo, tubă şi pian, şi transcrisă ulterior pentru fagot
şi cvintet de coarde, miniatura ne-a transpus pentru scurt timp
într-o lume fantastică, asemănătoare celor descrise de J. K.
Rowling în romanele sale celebre. Deşi melodia se alcătuia din
structuri fragmentate, în staccato, intervenţiile fiecărui
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instrument au fost bine individualizate, atât componistic cât şi
interpretativ, astfel încât opusul s-a remarcat prin
omogenitate. În plus, tema a fost contagioasă – cred că nu am
fost singura care a fredonat-o pe drum.
Ansamblul „Profil” încântă de fiecare dată nu numai
prin acurateţea interpretării, profesionalismul şi implicarea
interpreţilor, cât şi prin programul diversificat, alcătuit din
lucrări alese şi alternate cu grijă, toate aceste ingrediente
având ca rezultat un spectacol impecabil de muzică
contemporană pe care nu îl poţi rata!
Benedicta PAVEL

Ritm, sunet, vibraţie, emoţie —
GAME
Cea de-a şasea zi a Festivalului MERIDIAN a adus,
sâmbătă, 10 noiembrie, orele 11, pe scena George Enescu a
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, un nou
recital susţinut de ansamblul GAME. Repertoriul
contemporan destinat percuţiei este, putem spune, cel puţin
imprevizibil. Datorită unei palete generoase de exprimare,
însumând deopotrivă instrumente, efecte, combinaţii inedite
şi sonorităţi neaşteptate, lumea ritmului şi a combinaţiilor
imprevizibile pare să le ofere compozitorilor posibilităţi
nemăsurate de a imagina, fapt dovedit la audierea celor cinci
lucrări ce ne-au fost prezentate în cadrul recitalului.
Concertul a debutat cu lucrarea Catharsis pentru trei
percuţionişti, aparţinând tânărului Bogdan Pintilie.
Înfăţişându-ne o muzică a transcenderii spirituale, structurată
în trei secţiuni bine definite, lucrarea părea să propună un
parcurs sonor al purificării (prin artă), deopotrivă cu efect
terapeutic. Dialogurile susţinute de cei trei percuţionişti în
secţiunea mediană au creat o imagine sonoră de joc al
spiritelor, un dialog intens care s-a desfăşuat ca un cumul de
energie, transpunând, parcă, o intensificare a stării de revoltă.
Starea de transcendere spirituală dispare în momentul
apariţiei ultimei secţiuni, o secvenţă ce poate fi asemănată
limpezirii tumultului precedent. Varietatea instrumentelor de
percuţie utilizate a conferit imagini sonore inedite. Ansamblul
a impresionat printr-o omogenitate fără cusur, un atac unitar
şi un ambitus tensional extins, cât şi prin claritatea şi dinamica
intenţiilor expresive. O muzică arheripală şi echilibrată.
Venind în contrast cu Catharsis-ul răscolitor, Gol de zbor
pentru vibrafon solo, sub semnătura Sânzianei Dobrovicescu,
a prins în interpretarea Irinei Rădulescu contururi metaforice.
Plină de sugestie şi expresivitate, muzica extrem de aerată, cu
un limbaj sofisticat, lansează prin intermediul frazelor
muzicale o multitudine de semne de întrebare ce aparent
rămân fără răspuns. Lucrarea ne trimite cu gândul la o muzică
literară, unde fiecare sunet reprezintă o metaforă. Arcuşul pe
vibrafon sugerează aluzia căderii în timp şi spaţiu, care sub
mănuirea Irinei Rădulescu regăseşte plăcerea rostirii
instrumentale, exprimată firesc.
Menţinând aceeaşi linie a surprizelor sonore, concertul
s-a oprit la două prime audiţii româneşti, aparţinând
compozitorilor Gene Koshinski (SUA) — Song of the metals
pentru doi percuţionişti şi Michael Taylor (Mare Britanie) —
Rapsodie pentru vibrafon şi marimbă. Lucrarea lui Gene
Koshinski (scrisă în două parţi Song of the metals şi Voice of the
drums), în interpretarea lui Vlad Polgar şi Alina Trifu, a
reprezentat un moment cu totul inedit. Prima parte a lucrării,
Song of the metals, a creat o atmosferă ambientală, unde
instrumentul solist a fost calimba, amplificată şi mixată.
Utilizarea tehnicii de muzică cu bandă (semnificând sunetul
unei păduri tropicale), peste care au fost suprapuse
instrumentele de percuţie, a dat un efect colorat, însufleţind
imagini exotice, relaxante. Realizându-se trecerea dintr-un
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mediu în altul, în Voice of the drums, aşa cum ne spune şi
subtitlul, „vocea” a fost reprezentată de rimtul tobelor. Cea
de-a doua parte s-a distins prin ritmurile pregnante şi variate,
combinaţiile dintre motive fiind foarte bine realizate din punct
de vedere arhitectural. Elementul surpriză al acestei părţi a
fost cornul de vânătoare, ce dădea semnale distinctive
întrepuse cu ritmurile complexe ale percuţiei. Instrumentul a
fost special achiziţionat pentru această piesă, în partitura
originală fiind utilizată o scoică marină.
Rapsodie pentru vibrafon şi marimbă, a lui Michael
Taylor, a înfăţişat dialoguri dinamice între cei doi percuţionşti.
O combinaţie dintre conceptul modal şi tonal, intercalând
pasaje construite în stil polifonic, o muzică plăcută,
spectaculozitatea sa constând în virtuozitatea cu care a fost
executată, interpreţii Irina Rădulescu şi Răzvan Florescu,
dând dovadă de o velocitate ireproşabilă.
În finalul concertului Scales, Harmonies and Rythms
pentru patru percuţionişti, semnată de Bogdan Vodă, a
reprezentat fenomenul sonor contemporan. A căpătat relief
spectacular în cadrul demersului componistic, alături de o
abordare interpretativă deosebită, cu care membrii formaţiei
ne-au familiarizat, metamorfozând-o într-o contribuţie
expresivă proprie.
Având în vedere faptul că anul acesta programul
Festivalului MERIDIAN nu a inclus nicio lucrare semnată de
Ştefan Niculescu, prof. univ. dr. Alexandru Matei a considerat
că un compozitor de talia acestuia nu trebuie omis, astfel am
audiat în interpretarea sa Solo pentru marimbafon şi vibrafon. O
partitură ce îmbină polifonia cu eterofonia şi foloseşte
sincronizarea ca tehnică componistică, utilizând pe lângă
marimbafon şi vibrafon şi un cinel suspendat şi un tam-tam.
După cum am fost obişnuiţi, apariţiile ansamblului
GAME sunt fără cusur. Condus de 23 de ani de prof. univ. dr.
Alexandru Matei, GAME (Irina Rădulescu, Răzvan Florescu,
Alina Trifu, Vlad Polgar) se detaşează drept un ansamblu ce
a câştigat notorietate, reprezentând un exponent al valorilor
autohtone, ajuns deja la nivel de etalon interpretativ. Aşa cum
ne-a mărturisit coordonatorul ansamblului: „GAME
reprezintă profesionalism şi dăruire, lucruri pe care ne-am
dori să le regăsim reflectate în cadrul tuturor specializărilor
din cadrul UNMB.” În cadrul recitalului, GAME ne-a purtat
într-un periplu al senzaţiilor sonore, ghidaţi de vibraţia unor
corzi adânci ale psihologiei umane: ritmul şi timbrul.
Maria-Isabela NICA

Operă de buzunar şi
Brâncuşi filmat în stil jazz –
o seară de sâmbătă la UNMB
„Provocarea este fermentul pe care se bazează întreaga
muzică a lui Nicolae Brânduş” – afirma compozitorul Dan
Dediu în penultima zi a Festivalului Meridian (10 noiembrie
2018), cu prilejul unei lansări de partituri realizate de Editura
UNMB. Demersul se aliniază direcţiei adoptate de editură în
ultimele câteva luni, de a prezenta cât mai multe opusuri
româneşti de secol XX şi contemporane. Colecţia a fost
inaugurată de Sonatele pentru pian de Aurel Stroe, iar cu timpul
s-au adăugat muzici semnate de Doina Rotaru, Tudor Feraru,
Gabriel Mălăncioiu, Gabriel Almaşi, Christian Berger şi, cel
mai recent, Nicolae Brânduş. Lansarea a cuprins patru titluri
din creaţia acestuia din urmă: Tema cu variaţiuni şi Ostinato
pentru pian, datând din anii 1960, din perioada studenţiei
autorului; Glosa pentru vioară si pian, variantă a unei lucrări
anterioare pentru orchestră de cameră şi bariton; Menestrel
pentru soprană, mezzosoprană, harpă şi violoncel şi
Ornitorinc – microperă de buzunar pentru soprană şi pian,
compusă în anul 2015. Evenimentul de lansare a fost urmat
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de prima audiţie absolută a acestei ultime opere, care a avut
loc pe scena Studioului de Operă al Universităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşti.
Dan Dediu caracterizează materialul sonor utilizat de
Nicolae Brânduş ca provenind dintr-o zonă a eterogenităţii, a
impurităţii, poziţionându-se în continuarea unei linii
exploratorii începută de Paul Constantinescu şi continuată de
compozitori precum Anatol Vieru, Brânduş sau Liviu
Dănceanu. De asemenea, mai spune că una dintre cele mai
mari provocări pe care şi le asumă Nicolae Brânduş este de a
explora categorii estetice complexe şi rar utilizate, precum
bizareria, absurdul sau ludicul. Toate acestea s-au regăsit, întro măsură sau alta, în lucrarea Ornitorinc, aşa-numita „operă de
buzunar” care, în mai puţin de 25 de minute, a reuşit să ne
captiveze şi să ne amuze, să ne impresioneze prin fragmente
de o dificultate tehnică foarte ridicată. Soprana Lavinia
Cherecheş a făcut faţă cu succes pasajelor de virtuozitate,
trecerilor bruşte de la registrul grav la acut şi viceversa,

Coloana inﬁnitului în atelier

ornamentaţiei bogate, momentelor improvizatorice,
declamatorii şi tipurilor nenumărate de ciripit de păsări
indicate în partitură. Iar partenera sa de scenă, pianista Diana
Dava Barb, s-a alăturat, cu farmec şi carismă, jocului
actoricesc, într-o viziune regizorală minimală dar sugestivă,
descrisă, de altfel, cu precizie în partitură.
Selecţii din versurile lui Mihai Eminescu au fost
colorate şi aduse în actualitate, cu umor şi ironie, de Nicolae
Brânduş, prin formulări de tipul: „Ce te legeni, codrule / Fără
ploaie, fără vânt / Cu crengile la pământ? [...] / De ce nu
m-aş legăna / Parcă mă costă ceva?” (această strofă este
destinată a fi recitată emfatic de către pianist).
Finalul operei rămâne în sferele subtile ale ironiei.
Constă într-un dialog repetitiv în contradictoriu între cele
două personaje şi este bazat pe celebrul slogan al libertăţii de
exprimare, creat de Joachim Roncin în urma atentatului din
2015 - „I am Charlie!” („Je suis Charlie!”).
*
Festivalul Meridian a continuat în aceeaşi seară de
sâmbătă, tot la UNMB, cu un episod jazzistic desfăşurat în
ambianţa intimă a Sălii Auditorium. Proiectul muzicalcinematografic realizat de pianistul de jazz Mircea Tiberian a
gravitat în jurul proiecţiei filmului mut creat de Centrul
Pompidou din Paris, Brancusi filmé. Muzicianul a mai
prezentat o formă a proiectului, cu doi ani în urmă, la
Institutul Cultural Român din Bucureşti, în cadrul Bucharest
ArtFilm Festival. Tema festivalului a fost, în anul 2016,
aniversarea celor 140 de ani de la naşterea marelui sculptor
român.
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Festivalul MERIDIAN - Ecouri
Documentarul fără sunet, de aproximativ o oră, a fost
lansat de Centrul Pompidou în anul 2011, cu ocazia
organizării unei expoziţii dedicate artistului. Filmul reuneşte
secvenţe, fără o legătură explicită între ele: unele îl surprind pe
Constantin Brâncuşi lucrând, însă cea mai mare parte
reprezintă imagini captate chiar de artist (pasionat de
domeniul fotografiei şi al filmului), în interiorul şi în jurul
atelierului său parizian, cu prieteni sau cu unele dintre cele
mai cunoscute lucrări ale sale. Apar personalităţi ca Barbara
Hepworth, Marcel Duchamp, Ezra Pound sau Man Ray. Iar
sculpturi precum Pasărea măiastră, Nou-născutul, Peştele sau
Leda sunt surprinse de autorul lor în jocuri de lumini care
evidenţiază cel mai bine, în mod nemijlocit, intenţia creatoare
şi caracteristicile definitorii ale fiecăreia dintre ele.
Mircea Tiberian şi-a adaptat în mod inspirat stilul
improvizatoric, pentru a servi cât mai bine acestui tip de
manifestare sincretică. Cei prezenţi s-au putut bucura de o
ambianţă sonoră frumos conturată, fără a le fi îngreunat
procesul de urmărire a imaginilor proiectate. Coerenţa
discursului muzical a fost dată de echilibrul pe
care pianistul l-a găsit între complexitatea
formulelor de jazz şi estomparea dificultăţii
acestora prin procedee de tip repetitiv.
Repetiţiile utilizate fie în formula de
acompaniament, fie la nivelul unei întregi
structuri muzicale, familiarizează auzul cu un
anumit traseu sonor şi îl ajută să se deconecteze
de la urmărirea conştientă şi concentrată a
muzicii (care este necesară, de pildă, în
momentul audierii unui concert simfonic).
În ceea ce priveşte corespondenţa dintre
muzică şi imagine, Mircea Tiberian a speculat
câteva conexiuni. Bunăoară, peisajele statice
surprinse de Brâncuşi, cu iarna îngheţată,
încremenită sau cu frunzele uşor mişcătoare ale
unui copac, au fost asociate de pianist cu o
muzică la fel de aşezată (armonii arpegiate în
tempo lent, acorduri placate etc.). Iar
dinamizarea ritmică apare odată cu săriturile
zglobii ale unei păsări din subsecţiunea Bestiaire.
O secvenţă cu impact atât în ceea ce
priveşte filmul, cât şi muzica acompaniatoare, a
fost redarea atmosferei de iarmaroc din Târgu-Jiu, în ultimele
câteva minute ale proiecţiei. Ţărani şi orăşeni îmbrăcaţi în
costume populare, militari şi aglomeraţie sărbătorească, toate
acestea au fost transpuse pe fond muzical prin expunerea şi
varierea în ritmuri şi armonii de jazz a unor melodii
antrenante de inspiraţie folclorică.
Ana DIACONU

Sonorităţi româneşti la
Casa Artelor „Dinu Lipatti”
Al treilea moment din programul serii de 10 nov.
derulat la Casa Artelor „Dinu Lipatti” l-a constituit recitalul
pianiestei Mădălina-Claudia Dănilă care a prezentat un
program de muzică românească, din cele şase lucrări
interpretate patru fiind prime audiţii. Pentru început, a
introdus publicul în sonorităţile meditative ale Nocturnei în fa
diez minor de Dinu Lipatti. Lucrare mai rar auzită, aceasta a
căpătat în interpretarea pianistei o profunzime dramatică,
printr-un splendid crescendo şi un rafinament al nuanţelor.
A urmat Fantasia quasi una Sonata „...cette fois-ci à Paris”,
piesă aparţinând cunoscutului compozitor din Republica
Moldova, Ghenadie Ciobanu. Aici s-a putut remarca agilitatea
pianistică aflată în concordanţă cu o atenţie sporită acordată
pauzelor, ca elemente esenţiale ale discursului sonor.
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O primă audiţie absolută, în această seară, a fost cea a
Sonatei a V-a pentru pian solo semnată de compozitorul ieşean
Paul Rogojină. Solista a stăpânit cu lejeritate dificultăţile
partiturii, executând cu precizie trilurile strălucitoare şi
efervescente, pasajele de agilitate, evidenţiind atent planurile
sonore şi contrastele dintre registrele extreme ale pianului.
A urmat Sonata a III-a de Alexandru Hrisanide,
compozitor român stabilit în Olanda. Redată în primă audiţie
românească, aceasta este construită pe mari contraste şi
numeroase diferenţe de agogică. Solista s-a remarcat şi de
această dată prin tehnica sa, reuşind să interpreteze
memorabil acest opus, precum şi ultimele două lucrări ale
recitalului, ambele în primă audiţie absolută.
Sonata (Sonata, Interludiu şi Tocatta) compusă de Mihail
Vîrtosu s-a dovedit o adevărată provocare ritmică, ce a
necesitat o forţă intensă în interpretare şi reflexe extrem de
precise.
Ultima piesă, Croquis pentru pian, compusă de Dan
Bălan, s-a evidenţat prin antiteza rafinată dintre tensiune şi

agilitate, pe de o parte, calm, mister şi meditaţie, pe de altă
parte. Aşa cum sugerează şi titlul, am putut audia o
interpretare pianistică a unei „schiţe”, putând fi asociată chiar
cu actul creator plin de tumult, dar şi de inspiraţie. Recitalul
s-a încheiat cu aplauze generoase, iar prezenţa în sală a lui
Paul Rogojină, Mihail Vîrtosu şi Dan Bălan a fost prilej de
emoţie şi bucurie pentru artişti, dar şi pentru spectatori.
Maria-Elisa GHIZELEA

Ansamblul SonoMania
(În)locuit / Inhabited
Intrând din culise, păşim curioşi pe scenă, fiind imediat
întâmpinaţi de un semi-întuneric şi de un dansator ce poartă
o sferă pe cap. Câteva lumini sunt prezente pe scenă şi pe
scaunele din sală (ocupate de membri ai ansamblului, care ţin
în mâini obiecte luminate ce seamănă cu nişte coji de ouă
supradimensionate), iar şoaptele şi foşnetele ne însoţesc în
timp ce ne îndreptăm spre locurile noastre.
Artiştii îşi aprind rând pe rând luminile de la stative,
un al doilea dansator târându-se din sală pe scenă şi foşnind
din folia cu care este îmbrăcat. Deodată, se aude muzica. Cei
doi dansatori încep să îşi execute coregrafia pe sunetele
fugitive ale piesei Tactum pentru oboi, clarinet şi vioară de
Gabriel Almasi (în primă audiţie). Mai departe, ansamblul
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alătură violoncelul şi purcede în a înfăţişa atât sonor, cât şi
vizual (prin mişcările dansatorilor, acum dezvăluiţi, Ana
Costea şi Răzvan Rotaru) capcana ţesăturii din Arachne’s
Fabric pentru ansamblu de Şerban Marcu, ce aminteşte de
mitul antic grecescal ţesătoarei care a provocat-o pe zeiţa
Atena.
Atmosfera capătă avânt. Pe muzica din Crescendo
pentru vioară solo de Mihai Măniceanu, dansatorul (purtând
o mască de vultur) ilustrează un zbor zbuciumat, amplificat şi
de „aripile” partenerei de coregrafie. Zborul se sfârşeşte
abrupt într-un final, apoi masca
este dată jos, rămânând uimirea,
ca după o revelaţie. Întinzând o
prelată pe aproape toată scena,
membrii ansamblului lasă loc
clarinetistului Mihai Pintenaru
să creioneze un fel de pândă ce
îi are ca protagonişti pe el şi pe
„umbrele” descrise de mişcările
coregrafice de sub prelată. Acest
„joc” audio-vizual are aspectul
unor mişcări unduite, pornind
de la lucrarea Meander pentru
clarinet solo de Diana Rotaru.
În continuare, păşim în
universul ludic şi asistăm la un
teatru de păpuşi ai cărui protagonişti sunt nişte viermi.
Muzica din Behind the Sun pentru oboi şi violoncel de Diana
Gheorghiu (tot o primă audiţie) însoţeşte relaţia celor trei
personaje, oboistul Valentin Ghita chiar interacţionând cu
ultimul vierme rămasă la sfârşit (aici apare un citat din În
palatul regelui muntelui de Edvard Grieg). După comic şi ludic,
trecem la un subiect profund, înfăţişat de Cage Music pentru
ansamblu de Tudor Feraru (a treia primă audiţie a

spectacolului). Cei doi dansatori rămân „captivi” pe o
închisoare sugerată de un cub, executând mişcări care duc cu
gândul la căutări şi întrebări ale omului pentru sine însuşi.
Instrumentiştii (violonistul Mircea Grigore Lazăr şi
violoncelistul Eugen-Bogdan Popa) încep la rândul lor să
adreseze întrebări, totul terminându-se printr-o despărţire
conflictuală, în care toţi muzicienii rostesc replici având ca
subiect societatea.
Rămas singur pe scenă, violoncelistul încheie într-o
notă transcedentă, ce caracterizează atmosfera lucrării
Sonneuntergang Ritual pentru
violoncel solo de Alexandru
Mihalcea. Chiar dacă dansatorii
nu mai sunt pe scenă, mişcarea
nu a dispărut. Creată de o
lumină mai puternică, umbra
interpretului apare pe tavanul
sălii şi configurează mişcări
asemănătoare unui şaman
cuprins de trăirile ritualului.
În această manieră s-a
sfârşit cea de-a XIV-a ediţie a
Festivalului
Internaţional
„Meridian”, evenimentul de
duminică, 11 noiembrie din sala
„George Enescu” a UNMB
aducând în vedere un aspect interesant legat de relaţia muzică
– mişcare coregrafică. Deşi muzica nu a fost iniţial gândită în
raport cu dansul, conceptul propus de Smaranda Găbudeanu
a oferit o interpretare, poate, mai explicită a lucrărilor
contemporane româneşti. Însă, în unele momente a realizat o
„abstractizare a abstractului”, lăsând în urmă mai multe
variante de interpretare şi întrebări decât au fost în primă fază.
Vlad-Cristian GHINEA

Serile de chitară 2018 – Instrumentişti români de vârf
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A pune în pagină, a organiza şi a coordona un festival – de amplitudine internaţională – în condiţiile în care
sprijinul instituţiilor statului care girează asemenea proiecte artistice ample “este sublim dar lipseşte cu desăvârşire”,
pare o ipoteză aproape imposibilă. Şi totuşi, inspiratul muzician Costin Soare a reuşit să finalizeze în cea din urmă lună
de toamnă, prin Asociaţia Culturală Kitharalogos pe care o reprezintă, o ediţie proaspătă a Serilor de chitară – a opta la
număr.
Evident, n-au lipsit din parcursul festivalului nume interpretative excepţionale precum András Csáki, apreciat ca
un vârf al chitaristicii europene (al cărui recital a marcat, de altfel, avanpremiera debutului său pe importante podiumuri
de concert australiene), dar, mai ales, spectaculosul Marcin Dylla care, cu cele 19 premii I obţinute în perioada 1996-2007
la cele mai importante competiţii internaţionale, se situează în elita mondială a chitariştilor, ambii instrumentişti
menţionaţi evoluând remarcabil în Aula Bibliotecii Centrale Universitare (în 8 şi, respectiv, 10 noiembrie) în faţa unei săli
constant pline, care i-a aplaudat minute în şir.
Şi pentru ca lucrările scrise în ultimii ani Cosn Soare, Marius Ungureanu
să circule şi printre cei mai tineri pasionaţi de
acest
delicat
instrument,
Asociaţia
Culturală Kitharalogos a reuşit să materializeze,
în Serile de chitară 2018, o iniţiativă unicat
pentru şcoala chitaristică românească: Bursa
Kitharalogos, ce sprijină pregătirea talentelor
autohtone promovând, totodată, şi arsenalul
contemporan românesc. Derulat on-line,
concursul a invitat chitarişti care nu au împlinit
încă douăzeci şi şase de ani să interpreteze şi o
lucrare românească elaborată în cadrul
ingeniosului proiect al Serilor de chitară,
„Musica...”,
cinci cadre didactice din
învăţământul universitar, alături de inegalabilul
Pablo Marquez (cel care anul trecut şi-a donat
onorariul
propriului
recital
Asociaţiei

AM
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Serile de chitară
Kitharalogos, special pentru o asemenea bursă!), hotărând
ca, în acest prim an competiţional, să recompenseze
performanţa a doi studenţi: Ana Maria Bibescu (Bucureşti)
şi Zsombor Filip (Braşov). Împreună cu alţi trei tineri şi
expresivi chitarişti – Tudor Torge (Cluj-Napoca), Paul
Tudora (Bucureşti) şi Andrea Tomulescu (Bucureşti) – cei
doi câştigători au cântat ulterior pe scena Palatului Suţu în
deja tradiţionala Gală extraordinară a chitariştilor în
afirmare, seara fiind inclusă în Stagiunea Muzicală „Iosif
Sava” a Fundaţiei ACCUMM.
Musica della Memoria
“Şi te gândeşti că toţi anii vieţii tale au fost tot atâtea ierni.
Cu viscole şi zăpezi, cu viscolele ploilor şi arşiţelor de vară, cu
viscolele de fân ale toamnelor. Cu viscole de oameni care ţi-au
tropăit prin minte şi suflet, cu viscole de toate felurile şi în toate
chipurile. O viaţă ca un uragan nesfârşit...” A fost seara de
început a festivalului, centrată asupra figurii
inconfundabile a lui Petru Maier Bianu – cineast, scriitor,
publicist, iniţiator al Stagiunii “Iosif Sava” de la Palatul
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Olivia Iancu, Claudiu Lobonţ

Suţu a Fundaţiei ACCUMM – ale cărui extrase din volumul
“Inventarul iernilor”, gânduri rostite offstage cu o cuceritoare
francheţe şi impresionantă candoare de către Verona Maier,
au îndeplinit rolul de liant al pieselor muzicale. Cumva, în
acelaşi mod în care autorul lor, dispărut dintre noi acum
şapte ani– şi-a adus aportul, cu un deceniu în urmă, la
transformarea primei ediţii a Serilor de chitară din stadiul
de proiect la cel de realitate palpabilă!
În fapt, actuala ediţie a festivalului a fost în întregime
gândită ca un omagiu adus acestei “voci” aparte a culturii
româneşti, recitalul duo-ului Marius Ungureanu – Costin
Soare susţinut în Aula Palatului Cantacuzino în 1 noiembrie
evocând explicit – ca realizare spectaculară cu efect teatral
– complexitatea unui destin spiritual ataşat deopotrivă de
literatura şi arta autentică. Pendulând între spaţiul scenic
“văzut” şi cel invizibil, şi configurând două lumi temporar
congruente, vocea şi viola lui Marius Ungureanu versus
chitara lui Costin Soare au evoluat treptat de la aparent
simpla graniţă a tăcerii (“asezonată” cu efecte percutante)
către construcţii muzicale ale căror linii de forţă au jalonat,
la nivel superior, un scenariu fonic încărcat de emoţie.
Iniţiat, într-un semi-întuneric generator de umbre, de
acel bocet din Bihor “îngânat” de Marius Ungureanu ca
sursă de inspiraţie a sensibilului comentariu creat de
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Sînziana Dobrovicescu în Aproape, traseul muzical a
gravitat în jurul unei mixturi inedite de texte contemporane
şi romantice. Suita de prime audiţii (în care s-a integrat şi
compoziţia Sânzianei Dobrovicescu) a cuprins partituri
semnate de către Gabriel Mălăncioiu – Lacrimosa, Carmen
Cârneci – Mars-Luna. Asterism, Violeta Dinescu – Revedere
şi Dan Dediu – Romanţă pentru Petru a căror amprentă
coloristică, sugestiv conturată în dialogul viu dintre violă
şi chitară, a fost potenţată dramatic prin intermediul
elementelor de legătură: titlurile schubertiene Der Müller
und der Bach, Der Wanderer şi Der Leiermann, mostre de
poeticitate discret etalată.
Chitarele bine temperate: colinde dinainte de timp
Dacă în 1 noiembrie, viola lui Marius Ungureanu şi
chitara lui Costin Soare s-au “acordat” subtil vibraţiei
lăuntrice a “Inventarului iernilor”, în următoarea seară
derulată la Institutul Cervantes, Olivia Iancu şi Claudiu
Lobonţ au ales să ilustreze conceptul „Chitarelor bine
temperate” printr-un program variat care, pornind de la
titulatura generică a opusului lui Mario
Castelnuovo-Tedesco, a focusat atenţia
publicului asupra unor aranjamente deosebit de
interesante.
Apelând la sonoritatea cu totul specială a
instrumentelor cu 8 corzi construite de
apreciatul lutier Alexandru Marian, duo-ul
concertistic Iancu-Lobonţ a pus în lumină o
sumă de lucrări-etalon pentru diferitele epoci
ale istoriei muzicii; debutând cu Preludiul şi fuga
nr. 3 din Les guitares bien tempérées de
Castelnuovo-Tedesco, recitalul celor doi rafinaţi
chitarişti a plasat delicatul instrument în posturi
stilistice cât mai diverse, pe parcursul unui
periplu care a cuprins pagini de referinţă din
creaţia lui Domenico Scarlatti – Sonatele K268,
K217, K239 Essercizi per Gravicembalo, Voce
luntana & Lariulà din Piedigrotta şi Rapsodia
Napoletana ale aceluiaşi Castelnuovo-Tedesco,
Melodii de colinde din Rumänische Weinachtslieder für Klavier
semnate de Bela Bartok, Fanteziile IX & X din Opera Omnia
III, Miscellaneous works compuse de unul dintre cei mai
importanţi lutişti ai secolului al XVI-lea, născut la Braşov,
Valentin Bakfark, celebra şi totodată extrem de dificila
Sinfonie rossiniană nell’Opera “Il Barbiere di Siviglia” şi, în
primă audiţie absolută, piesa lui George Balint, Dai corinde!.
Generoşi în a oferi bisuri de nivel asemănător, Olivia Iancu
şi Claudiu Lobonţ s-au oprit asupra pasionalei Milonga a
lui Alberto Ginastera, şi, pentru final, asupra unei
splendide ipostaze a Passacagliei haendeliene. Alături de
Preludiul lui Tedesco şi de dinamica lucrare cu trimiteri
folclorice a lui George Balint, ambele scrise anume pentru
duo chitaristic, toate celelalte partituri audiate în concert au
pus în valoare nu doar acurateţea coeziunii interpretative a
protagoniştilor, ci şi implicarea lor creativă în structurarea
versiunilor pentru două chitare ale opusurilor originale,
spre a le evidenţia amplul potenţial tehnico-expresiv.
Firesc pentru o întreprindere culturală de asemenea
anvergură, imensa bucurie a succesului de public a răsplătit
încheierea Serilor de chitară cu validarea recunoaşterii
unui eveniment de top. Felicitări, Kitharalogos, pentru
această reuşită pe care cu toţii ne-o dorim permanentizată!
Loredana BALTAZAR
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În ţară
din Timişoara. Concertul cadrelor didactice a prezentat
lucrări în general mai vechi: am ratat din nefericire primele
trei, Soliloque IV pentru trombon de Nicolae Brânduş,
interpretată de studentul Vlad Faur şi două lieduri
interpretate de Mia Iuga şi Aida Marc, Vin ţigăncile... de
Dumitru Capoianu şi Amărâtă turturea, de Felicia Donceanu.
Prima parte din Sonata IV – Rapsodia in tre episodi de
Constantin Silvestri a fost interpretată competent de Melitta
Neag. A urmat Divertimento Nr. 3 („Blues” şi „Swing”) de
Sabin Păutza interpretat de Aida Marc (pian) şi Teofil Buteică
(vioară) cu mari probleme intonaţionale. Silvia Sorina
Munteanu (soprană) şi Victor Andrei Părău (pian) au
interpretat minunat muzici foarte reuşite, Trei cântece pe
versuri de Tristan Tzara de Sabin Păutza şi delicioasa Un
păianjen, pe versuri de Tudor Arghezi, de Dan Dediu. O voce
superbă şi un pianist cu totul excepţional, despre care voi
vorbi pe larg mai încolo. Nu m-a impresionat interpretarea
Interludiului şi Toccatei din Suita a II-a pentru pian de Remus
Georgescu de către Marcela Sorina Costea. Carismaticul şi
talentatul trompetist Sergiu Cârstea a interpretat Puzzle de
Elena Apostol, o lucrare în care un element giusto, o figuraţie
cariată, începe să fie virusat treptat de unul liric şi meditativ.
A urmat o lucrare acusmatică de Mihai Popean, Bardo,
lugubră şi rafinată, bântuită de păsări fantomatice, ecouri,
glisări şi pulsaţii stranii, într-un discurs din ce în ce mai
eterogen. Nu am înţeles includerea în program a Cvartetului
de coarde nr. 5 de Mihai Ungureanu, o lucrare foarte scolastică
interpretată de altfel competent de Simona Dehelean,

Jurnal de festival (II)
Ziua 3
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În dimineaţa zilei de 20 noiembrie am asistat la două
conferinţe excelente. Prima a fost susţinută de Cătălin Creţu,
unul din foarte puţinii compozitori români care se descurcă
cu aplomb şi naturaleţe prin hăţişurile programului
Max/MSP şi care a vorbit, după cum era de aşteptat, despre
Prolongaţia corporală prin gestul mediat tehnologic. O
metaforă foarte frumoasă a computerului ca prelungire a
corpului şi a minţii muzicianului; de altfel, compozitoarea
Sabina Ulubeanu a şi remarcat că modul în care Cătălin
vorbeşte despre computer este ca despre o fiinţă vie, un
prieten vechi. Au fost prezentate, cu carismă şi claritate, şase
modalităţi de folosire a tehnologiei în artă: 1. Computerul, 2.
Senzorii, 3. Microfonul, 4. Camera video, 5. Kinectul şi 6.
Electroencefalograful. Cătălin a început prin a vorbi despre
tabelul cu zaruri al lui Mozart, o primă aplicaţie a
combinatoricii în muzică (pe baza unei scheme Ansamblul de muzică experimentală FMT
armonice foarte clare), apoi şi-a prezentat fragmente
din lucrări multimedia precum Piano Interactions (ciclu
de şapte miniaturi pentru pian augmentat cu senzori),
instalaţia audio-vizuală Lipatti Interactive (cu fotografii
şi muzici de Dinu Lipatti), Odd Interactions pentru
percuţie solo şi live electronics (în care toboşarul îşi
generează „acompaniamentul” tot cu ajutorul
senzorilor), instalaţia audio-video Inner Dust sau
Aquacustectonium, o instalaţie cu un subwoofer lipit de
un acvariu cu apă, tremurul apei fiind proiectat pe jos
şi transformat în „32 de pianişti virtuali”, instalaţia
fiind controlată audio-video prin mişcare. Şi multe
altele, care au convins publicul că poţi face magie şi
poezie şi cu ajutorul tehnologiei sau al algoritmilor,
dacă ai imaginaţie. Delicioasă a fost intervenţia la final a unei
Mariana Radu, Irina Vizir şi Petre Călin. Concertul s-a
doamne din public care, fascinată de experimentele cu
încheiat cu deja celebra şi mult-cântata Radio.zip de Cristian
electroencefalograful, l-a întrebat pe Cătălin dacă comunică
Bence-Muk, acum în varianta pentru vioară şi pian:
cu extratereştrii. Din păcate, vorbitorul a preferat să rămână
Interferences – Radio.zip retuned. O lucrare scrisă cu foarte mult
discret în această privinţă.
umor care sugerează schimbarea din ce în ce mai frenetică a
A urmat o prezentare impresionantă a compozitorului
posturilor de radio, prilejuind un univers postmodern şi
Mihai Popean, Transcendence: Aus den sieben Tagen, care a
absurd. Piesa a fost interpretată foarte convingător de
prezentat ciclul de muzică intuitivă lui Karlheinz
Cătălina Căpăţînă (vioară) şi Roxana Ardeleanu (pian).
Stockhausen, 15 text compositions scrise în 1968. Popean l-a
Dacă am avut câteva rezerve la concertul profesorilor,
pus în legătură pe Stockhausen cu Ray Kurzweil – avocat al
concertul studenţilor m-a făcut să reînvii precum Pasărea
mişcărilor futuriste şi transumaniste – şi cu principiile
Phoenix. Pentru mine a fost o surpriză extraordinară şi nu
praxisului antic indo-tibetan de sunet ceremonial, respectiv
numai unul din cele mai bune concerte din TIMSONIA, dar
cu obsesia găsirii unui vehicul al transcendenţei, a unei
unul din cele mai bune concerte ale anului. Am văzut o
modalităţi de augmentare a conştiinţei. Analiza temeinică
atitudine absolut exemplară a studenţilor claselor de
folosind modelul de mandala a ciclului Aus den sieben Tagen a
interpretare, pe care recunosc că pe teritoriul românesc nu
fost completată şi de concluziile cercetării de teren a lui Mihai
am mai întâlnit-o. Tineri interpreţi care nu numai că nu s-au
Popean în America şi Nepal.
ferit de muzici curajoase, dar le-au interpretat cu vădită
Seara ne-am adunat în superba sală a Muzeului de
plăcere şi seriozitate. Primul moment din concert a fost
Artă pentru două concerte consecutive, primul susţinut de
susţinut de Ansamblul de muzică experimentală FMT, coordonat
cadrele didactice şi al doilea de studenţii Facultăţii de Muzică
de Mihai Popean, care au interpretat selecţii din ciclul lui
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Stockhausen despre care s-a discutat dimineaţa, Aus den
sieben Tagen. Este vorba despre talentaţii Beatrice Degan,
Ligia Tiponuţ, Filip Năsui (voci), Georgiana Groza (flaut),
Mihai Reja (vioară) şi Duško Savić (trompetă). Violonista
Evelina Mehedinţi a interpretat cu aplomb lucrarea
francezului Armando Balice, Călătorie în România pentru
vioară şi bandă, o piesă gestuală, scurtă dar producătoare de
fiori. A urmat piesa de rezistenţă a acesui puzzle de muzici şi
momentul de vârf al serii: György Ligeti, Mysteries of the
macabre, interpretată excepţional de trompetistul Paul Grosar
şi pianista Csilla Bordos. Ambii în travesti, cu un joc scenic
formidabil şi o clară cunoaştere în profunzime a foarte
dificilei partituri. Un moment viu, dement şi haios foc. În
continuare două pianiste foarte bune au interpretat selecţii
din ciclurile Makrokosmos I şi II de George Crumb: Bernadett
Bakos („Proteus - Pisces” şi „Dream images – Gemini” din
primul volum) şi Cristina Zgriban („Morning Music –
Csilla Bordos, Paul Grosar

dimineaţa cu o discuţie foarte interesantă, moderată de
compozitoarea Sabina Ulubeanu – unul din cei mai activi
promotori ai muzicii noi din ultimii ani din România, în
calitate de director artistic al festivalului InnerSound.
Discuţia s-a numit Make it Happen! O conversaţie atipică
despre management cultural şi imaginea personală a
artistului în secolul 21 şi i-a avut ca invitaţi pe un manager
cultural timişorean, Oltea Zambori (PRbeta Agency) şi pe un
interpret deja de renume internaţional, flautistul Matei
Ioachimescu. Provocaţi de Sabina, cei doi au vândut nişte
„ponturi” foarte deştepte tinerilor muzicieni prezenţi în sală
şi îmi permit să notez aici cele care mi s-au părut cele mai
interesante. Oltea, un PR atât de pasionat încât a mers timp de
două luni 2-3 ore pe zi cu tramvaiul numai ca să asculte ce
vorbesc oamenii şi să îşi dea seama ce interese au, ne-a vorbit
despre: necesitatea creerii unei imagini umane şi simpatice a
artistului promovat, prin detalii aparent nesemnificative dar
care îl umanizează (de ex., ce filme îi plac); necesitatea lipsei
de prejudecăţi şi elitism în promovare, pentru că de multe ori
poţi găsi modele valabile şi în domenii care nu intră în aria ta
de interes; necesitatea de a semna un contract pentru absolut
orice faci. Matei ne-a vorbit despre: alcătuirea inteligentă şi în
baza unei idei / tematici a repertoriului unui concert
(„înainte să îl poţi vinde, trebuie să ai un produs foarte bun”);
modalităţi de a face publicul să se simtă privilegiat pentru că
este în sală şi de a şti să îl vrăjeşti („nu trebuie să înţelegeţi
magia pe care o facem noi aici, ci doar să o simţiţi”);
necesitatea, în mod paradoxal, de a avea emoţii pe scenă dar
şi de a le transforma în emoţii pozitive, precum şi necesitatea
Matei Ioachimescu, Sabina Ulubeanu, Oltea Zambori

Cancer” şi „The Mystic Chord – Sagittarius” din al doilea
volum). Două interpretări foarte expresive ale muzicilor unui
compozitor din păcate prea puţin cântat la noi, cu o lume
timbrală foarte personală. Semela Amara Măgărin a optat
pentru... 4’33” de John Cage, „cântat” foarte serios şi asumat.
În afară de umorul inerent unei astfel de manifestări, m-a
bucurat mult curajul propunerii. În încheiere, un mini-concert
al ansamblului Percutissimo, despre care nu am destule
cuvinte de laudă. Cât de buni sunt toţi (Amelia Trifu, Patrick
Cojerean, Patricia Popescu), cât de multă pasiune insuflă în ei
profesorul lor, minunatul Doru Roman (care a cântat cot la
cot cu ei) şi piesele alese, toate excepţionale (ceea ce denotă nu
numai profesionalism, dar şi inteligenţă curatorială). S-a
început cu Gert Bomhof – Hand Work, o miniatură în care cei
patru percuţionişti nu se folosesc decât de mâini (pocnituri,
aplauze) şi voci (şuierături). A urmat Improvisation de Zoltán
Pongrácz, unde s-a cântat la pahare, la cinele, la corzile
pianului, la kalimbe şi, spre final, la membrane. În final, The
Chair-men of the Bored de David Punto, din nou un moment de
teatru instrumental ludic în care cei patru se aşează şi ridică
de pe scaune, bat din picioare, bat în propriul corp, se joacă
şi dansează între ei, pe o structură ritmică foarte bine definită.
Concertul a fost dedicat colegului lor care în prezent are
probleme de sănătate, foarte talentatul Daniel Jumugă
Cuibariu. Aş mai avea multe, multe epitete admirative şi
semne de exclamare în tolbă pentru acest concert, dar din
păcate spaţiul nu îmi permite.
Ziua 4
A patra zi „timsonică” (21 noiembrie), din nou la
Bastionul Theresia, care a rămas din acest moment până la
finalul festivalului gazda tuturor evenimentelor, a debutat
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de a greşi pentru a putea ulterior creşte; privilegiul de a
studia în intimitate la instrument şi de a fi astfel transportat
în propria ta lume.
Seara, cele două recitaluri au fost reunite de tema
BAROC – CONTEMPORAN, dar distanţate extrem de mult
de atitudinea interpreţilor. Primul recital a fost susţinut de
către pianiştii Manuela şi Dragoş Mihăilescu, care au
interpretat la patru mâini Fantasia upon one note de György
Kurtág pe o temă de Henry Purcell şi Arabesque de Gabriel
Almaşi, precum şi lucrarea pentru pian solo 11 Minuten für
Klavier a compozitorului austriac Martin Lichtfuss (Manuela
Mihăilescu). Cu regret trebuie să spun că acest concert a fost
foarte puţin pregătit, s-a cântat neglijent şi inexpresiv,
aproape robotic, şi că a fost în discordanţă cu restul
evenimentelor din festival. Am reţinut însă lucrarea foarte
expresivă şi bine condusă a lui Gabriel Almaşi, într-un limbaj
aproape neoclasic, cromatic, care sugera un pianist cu patru
mâini, cele două partituri omogenizându-se pe gesturi
comune. Aştept cu nerăbdare să o ascult într-o altă
interpretare.
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Duo-ul vienez Matei Ioachimescu (flaut) şi Alfredo
Ovalles (pian), alcătuit dintr-un interpret român şi unul din
Venezuela, a demonstrat o atitudine la polul opus, extrem de
profesionalistă şi plină de respect faţă de partiturile
interpretate. Chiar dacă nu au mai fost chiar în forma de la
Bucureşti (acelaşi recital, cu câteva modificări, l-am ascultat şi
la începutul lunii noiembrie, în cadrul Festivalului
MERIDIAN), cei doi au făcut cu adevărat Muzică, unul
carismatic şi „mişcător din şolduri” (Matei), celălalt un
mecanism de înaltă precizie (Alfredo); Aer şi Pământ, dar
(talentaţi) Foc amândoi. Printre lucrările interpretate am
ascultat variaţiuni „deconstruite” ale ciclului La Folia de
Marin Marais, realizate de multitalentatul Alfredo Ovalles.
S-a cântat superba lucrare Lied de Toshio Hosokawa, un
compozitor japonez care explorează calităţile „caligrafice” ale
sunetului prin melisme eterofonice. S-a cântat mai puţin
inspirata lucrare Voce Rotta de Füsun Köksal, un fel de
expoziţie de tehnici extinse şi de obiecte sonore – interpretată
în schimb extrem de convingător. S-a cântat a treia parte din
Duo-ul lui Wolfram Wagner, un compozitor ale cărui opţiuni
estetice incredibil de anacronice nu le înţeleg (e născut în
1962!), dar iată că muzica sa, în mâinile unor interpreţi de
calibrul celor doi, a fost convingătoare. S-a mai cântat Elegia
Doinei Rotaru, frumuseţe sonoră provocatoare de lacrimi, o
eterofonie lichidă inspirată de versurile lui Lucian Blaga, un
lamento apropiat ca stil de construcţie (nu neapărat ca
sonoritate) de muzica lui Hosokawa. În final, am avut
bucuria să reascult exploziva lucrare Beastie Poetry a tinerei
compozitoare Margareta Ferek-Petric, de origine croată dar
stabilită tot în Viena, o compozitoare care nu are nicio „jenă”
în a-şi exprima sincer vitalitatea, balcanismul din ADN şi
simţul umorului.
Ziua 5
Ultima zi de TIMSONIE (22 noiembrie) ne-a prilejuit
ocazia să luăm contact cu muzici foarte interesante, prin
conferinţele compozitorilor Péter Tornyai (Ungaria) şi Filippo
Perocco (Italia). Tânărul Péter Tornyai ne-a vorbit despre
‘Objet trouvé’ şi citat în lucrările tinerilor compozitori din
Ungaria. Am aflat că, la fel ca în cazul Serbiei, există o
centralizare foarte mare în Ungaria, totul petrecându-se în
Budapesta. Am aflat de CentriFUGA, o organizaţie de muzică
contemporană a cărui co-fondator Péter este, împreună cu
Máté Balogh şi Csanád Kedves. Am aflat că tânăra generaţie
de compozitori se simte mai aproape din punct de vedere
estetic de generaţia „bunicilor” decât de cea a „părinţilor”,
bunăoară de grupul experimental New Music Studio creat în
anii ’70. Apropierea, pe filieră postmodernă, a tinerei
generaţii de muzica trecutului, se face pe trei căi: 1. prin
integrarea unor citate recognoscibile în creaţii originale, 2.
prin distorsionarea şi transformarea citatelor şi 3. prin objets
trouvés, inserţii ale unor fragmente de material non-muzical
sau extra-muzical în creaţia respectivă. Lucrările despre care
s-a vorbit şi din care am audiat câte un fragment au dovedit
marea ingeniozitate a autorilor: Péter Eötvös, „maestrul
citatului”, da capo (Mit Fragmenten aus W. A. Mozarts
Fragmenten) pentru ţambal/marimbă şi ansamblu; Bálint
Laczkó, Rhapsodie Of 132 pentru cvartet (un discurs fracturat
care destructurează cvartetul lui Beethoven); Máté Balogh,
Játék („joc”) pentru cvartet cu pian (variaţiuni pe lieduri de
Beethoven); Zoltán Jeney, Wohin’ pentru orchestră („Oda
Bucuriei” cântată în cromatisme întoarse); Balázs Horváth,
Plunderphonic intermezzi pentru orchestră şi electronics (lucrare
în care este intercalat un Intermezzo de Kodály); din categoria
„obiectelor găsite”, György Kurtág, Perpetuum mobile pentru
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pian (o piesă numai din glissandi), László Vidovszky,
Schroeder’s Death pentru pian preparat în timp real de trei
asistenţi (pianistul cântă game cromatice, dar sunetele sunt
pe rând blocate) şi Balázs Futó, Toccata pentru pian (toată pe
bas Alberti). Cele mai incitante mi s-au părut chiar lucrările
compozitorului Péter Tornyai, din care enumăr: Fritz und
Franz pentru cvartet (în care ascunde din loc în loc primele
cinci note din cvartetul op. 76 nr. 3 de Haydn, împreună cu
armoniile aferente, într-o figuraţie continuă de
şaisprezecimi); fragmente din ciclul Anamorphosis – Nr. 2,
Bartók-anamorphosis pentru bariton şi orchestră (obsesia
„Judith” din Castelul lui Barbă Albastră) şi Nr. 3, Purcellanamorphosis pentru voce, violoncel, clavecin şi pian
(transpoziţia unor armonii dintr-o polifonie la 5 voci din care
melodia uneia este „anihilată” şi transformată în recitativ);
KAGELstatt-trio pentru două violoncele şi ţambal (o
Péter Tornyai

variaţiune a celebrei piese Match de Kagel). Trebuie amintită
şi instalaţia interactivă cu cântece populare ungureşti pe care
compozitorul a realizat-o împreună cu Krisztián Kertész,
Bartók’s Bug Collection. Rog cititorul să mă ierte pentru acest
lung pomelnic de lucrări, dar entuziasmul cu care au fost
primite de către public mă face să cred că acest playlist este
necesar oricărui amator de muzici (mai cu seamă
postmoderne).
Compozitorul Filippo Perocco, conducător al
celebrului ansamblu L’arsenale, nu a putut din păcate sosi la
Timişoara, însă a trimis o prezentare video în care ne-a
prezentat câteva dintre cele mai reprezentative lucrări
dedicate ansamblului. Suntem într-o zonă estetică foarte
diferită de cea prezentată de Tornyai, în care timbralitatea
devine parametru principal de lucru. Şi urmează aici o nouă
listă de muzici: Silvia Borzelli, di questo I. andante (o ostinare
dramatică pentru voce şi ansamblu mic); Rizoma I pentru
voce, ansamblu şi electronics de Stephano Pierini (o lucrare
care mi-a plăcut la nebunie, condusă cu o mână foarte sigură
şi minunat colorată); Stefano Trevisi, Breaking a curtained haze
(o magmă de noise-uri cu „muşcături”); Lorenzo Tomio, You
are sick (pe departe cea mai „trăznită” lucrare din listă,
minimalistă, cu sonorităţi agresive de sintetizatoare şi şoapte
poliritmice alternate cu sunete extrem de acute); Quintettino
pentru 5 instrumente de Riccardo Vaglini (o lucrare excelentă
cu influenţe din jazz) şi Giovanni Verrando, Keekee Bouba
pentru voce transformată şi patru muzicieni care cântă la
instrumente neconvenţionale (din nou o lucrare fascinantă în
care compozitorul creează un spaţiu bizar din sonorităţi
percusive). În încheiere, Perocco ne-a vorbit puţin despre
noul proiect al ansamblului L’arsenale, Don Quijote, muzică
pentru filmul lui Orson Wells scrisă de mai mulţi
compozitori.
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Seara a avut loc ultimul concert din festival,
ROMANTIC-CONTEMPORAN, o manifestare amplă la
care au participat basul german Martin Wistinghausen şi
ansamblul timişorean ATEM: Cristian Miclea (clarinet),
Cristina Mălăncioiu (vioară) şi Victor Andrei Părău (pian).
Unul dintre cele mai active şi mai valoroase ansambluri de
muzică nouă din ţară, deşi înfiinţat destul de recent, în 2013,
ATEM este coordonat de Gabriel Mălăncioiu, un excelent
curator muzical. Fiecare din membrii ansamblului este un
profesionist desăvârşit şi foarte dedicat muzicii secolelor XX
şi XXI. L-am remarcat în mod special pe pianistul Victor
Părău, cu siguranţă unul dintre cei mai buni din ţară, cu un
sunet minunat, un control impecabil al claviaturii şi o
muzicalitate ieşită din comun. Am remarcat şi vocea
frumoasă şi expresivă a basului Martin Wistinghausen, care
nu se află la prima colaborare cu ansamblul ATEM.
Programul a alternat lucrări contemporane cu muzici de
Franz Schubert, toate unificate de o cantabilitate specială: din
nou, un program gândit inteligent şi cu o unitate tematică
neforţată. O încheiere excelentă a unui festival excelent.
Enumăr rapid lucrările lui Schubert, al cărui lirism a fost
moderat de o notă destul de austeră în interpretare care mie
mi-a plăcut: Grenzen der Menschheit pentru bas şi pian,
Serenade pentru vioară şi pian, Der Tod und das Mädchen
pentru bas şi pian, Sei mir gegrüsst pentru vioară şi pian, Florio

şi Der Wanderer an den Mond pentru bas şi pian. Restul
lucrărilor au fost în mare parte prime audiţii absolute, iar
compozitorii care au scris special pentru acest proiect au
pornit de la fragmente din muzica lui Schubert. Lucrarea
Sabinei Ulubeanu, Unfinished Doppelgänger, pentru bas care
se acompaniază singur cu un pian de jucărie, a fost scrisă pe
versuri de Paul Celan şi a combinat două lumi aparent
„incomensurabile”: o melodie căţărătoare şi cromatică, cu
aplomb romantic şi momente de şerpuire melismatică pe
cromatism întors, era sfredelită din când în când de triurile
metalice ale pianului de jucărie, ecouri nostalgice ale
universului copilăriei. O lucrare foarte expresivă, care poate
ar fi beneficiat de o mai mare pregnanţă melodică. Şerban
Marcu a construit o lume sonoră deşi neoclasică şi cu ecouri
prokofieviene, foarte vie şi proaspătă în Toccata impaziente
pentru clarinet, vioară şi pian. O lucrare delicioasă şi
interpretată cu vădită plăcere de ansamblu. Lucrarea lui Erich
S. Hermann, shift 3 - nowhere near (5 exercises to keep yourself
busy) pentru bas şi bandă a fost singura din program care sa aplecat asupra umorului absurd şi al teatrului instrumental.
Mediul electronic, simplu dar eficient realizat, consta din
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procesarea unui pian (în general ostinato-uri şi arpegii
ascendente) şi a unei voci de femeie care din când în când
anunţa robotic şi impasibil debutul fiecăruia dintre cele cinci
exerciţii: 1. Keeping yourself patient; 2. Keeping yourself together;
3. Keeping yourself aware; 4. Asking yourself how it’s going so far
şi 5. Keeping yourself undisturbed. Basul a fost provocat nu
numai să folosească tipuri de emisie neconvenţională (falset,
vorbit, şoptit), dar să şi bată din palme şi din picioare sau să
mimeze exerciţii fizice cu o cravată. Martin a interpretat
convingător lucrarea, deşi mi s-a părut că nu i se potriveşte
neapărat foarte tare acest tip de muzică şi că s-a simţit mai
bine în lucrări mai lirice. Superba lucrarea a lui Filippo
Perocco, Dalla brina pentru pian, hipnotică şi repetitivă, s-a
desfăşurat numai în registrul acut al instrumentului, cu
câteva „clopote” în extremul grav, un limbaj născut din
păsările lui Messiaen, clipociri şi vibraţii de note repetate şi
figuraţii rapide care evoluau lent. O lucrare care a pus în
evidenţă extraordinara atenţie pentru detaliu a pianistului
Victor Părău. Gabriel Mălăncioiu a optat pentru titlul care a
fost emblema acestei ediţii a festivalului: Interferenţe pentru
bas şi ansamblu. Lucrarea a alternat două tipuri de structuri:
una lentă, misterioasă şi lugubră, mai mult în registrul grav
cu irizări în extremul acut, pe Scrisoarea I de Mihai Eminescu
(foarte bună pronunţia lui Martin!) şi una energetică, o
figuraţie rapidă pe celula enesciană urmată de clopote
dramatice, basul cântând aici pe texte de Hölderlin. O
ATEM lucrare foarte bine condusă şi de o sensibilitate
aparte, caracteristică compozitorului. aus seinen
Schriften pentru bas solo de Péter Tornyai a folosit
fragmente din corespondenţa lui Schubert, punând
în valoare toate registrele lui Martin. Structurată în
trei părţi, din ce în ce mai scurte, lucrarea a
demonstrat talent şi pregnanţă melodică – un arpegiu
ascendent obsedant în prima secţiune, o melodică
lentă şi spaţializată în a doua, un discurs ludic în a
treia. Despre lucrarea Meander pentru clarinet solo
care îmi aparţine nu pot spune nimic, dar pot spune
că m-a bucurat imens colaborarea cu un interpret
minunat, Cristian Miclea, care a „simţit” foarte bine
piesa şi i-a găsit cumva interpretarea cea mai
personală, accentuând latura misterioasă a
contrastelor dintre zvâcnirile melismatice şi lamentourile statice. Concertul – şi festivalul – s-a încheiat cu
o mult prea scurtă lucrare de Martin Wistinghausen,
care este şi un talentat compozitor, Lună tu – Beiseit, pentru
bas şi ansamblu. Pornind din nou de la Scrisoarea I de
Eminescu, Martin a demonstrat că îşi cunoaşte, fireşte, foarte
bine „instrumentul”, explorând o mare varietate de culori, de
la şoaptă la falset la rap cu permutări la lamentare, trio-ul de
instrumente ţesând în jurul vocii un fundal realizat în mare
parte din ostinato-uri şi pedale.
Am obiceiul de a pleca din orice loc de care prind drag
cu câteva pietre: cu cât mi-e mai plin sufletul, cu atât atârnă
mai greu bagajul la final. Am băgat şi când am plecat din
Timişoara în buzunar diverse comori: rafinatul Raphaël
Languillat, haiosul Paul Grosar, tânguitorii Saša Mirković şi
Vladimir Blagojević, ingeniosul Péter Tornyai, Longing-ul lui
Vladimir Trmčić, Doru Roman, ATEM-ii cei dragi şi multe,
multe alte momente care m-au emoţionat, m-au bucurat şi mau făcut să sper că lumea muzicii noi din România este pe
drumul cel bun. Şi cu oameni ca Gabriel Mălăncioiu, Gabriel
Almaşi, Mihai Popean şi restul echipei TIMSONIA, avem
şanse mari de tot ca România să (re)devină, de ce nu, un
punct de referinţă în Europa.
Diana ROTARU
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Muzica Unirii la
Facultatea de Arte din Constanţa
Muzica este energia ce crează, motivează şi susţine
demersuri esenţiale pe parcursul vieţii unui om, ale unei
societăţi, ale unei culturi. Adesea, ea este flacăra ce luminează
o anume dimensiune a istoriei, evidenţiind chiar trăsături de
personalitate ale unei naţii întregi.
Ziua Unirii Principatelor Române de anul acesta a
semnificat împlinirea a 160 de la actul justiţiar al uniunii celor
două regiuni ce erau ”de-o mamă”: Moldova şi Ţara
Românească. În spiritul acelui act de justiţie naţională, chiar
în data de 24 ianuarie, 2019, am participat cu bucurie la un
Concert de muzică şi poezie românească, 160 de ani de la Unirea
Principatelor, găzduit de sala principală a Muzeului de Artă,
Constanţa. Iniţiativa celor doi coordonatori, conf.univ.dr.
Nicoleta Ardelean şi prof. univ.dr. Ioan Ardelean, a trezit
interesul unui public avizat, dornic să revadă şi asculte vocile
celor doi artişti lirici profesionişti, menţionaţi anterior, având
susţinerea pianistei Gabriela Oprea, dar şi al ansamblului
studenţilor specializării Interpretare muzicală-Canto,
Facultatea de Arte, Universitatea ”Ovidius” din Constanţa,
atât în ipostaza de solişti cât şi în aceea de corişti.
Repertoriul, exclusiv românesc, a evidenţiat o selecţie
din creaţia unor compozitori, ce are ca sintonie ideatică
iubirea de neam, patriotismul de reală şi înaltă ţinută: Ion
Vidu, D.G. Kiriac, C. Porumbescu, I. D. Chirescu, Al.
Flechtenmacher. Melodicitatea şi armonizarea
lucrărilor, au constituit un sprijin real pentru
ansamblul studenţilor. Într-o vestimentaţie de
sărbătoare, în consonaţă cu momentul festiv şi cu
repertoriul
ales,
studenţii
specializării
Interpretare muzicală-Canto, au dovedit calităţi
interpretative cu grijă lucrate de către profesorii
lor: omogenizare deosebită, atenţie şi intenţie
corect orientată spre dirijor, exprimare muzicală
sensibilă pliată pe stilistica compozitorului,
prezenţă scenică agrerabilă, bucuria exprimată şi
resimţită de public de a cânta. Aplauzele, de
fiecare dată în abundenţă, au răsplătit implicarea
lor. Programul a cuprins şi lucrări pentru voce
solo şi acompaniament, coral sau pianistic. Silviu
Vizan, Mircea Găvan, Alexandru Popescu, Maria
Chiriţă, Eugen Florea, Adrian Clinciu, Georgiana
Gordea, Estera Dumitrescu, sunt studenţii ce au
convins că sunt orientaţi spre o consecventă educaţie
muzicală, ce doresc să se exprime prin cânt odată cu rafinarea
cunoştinţelor musicale.
Soprana Nicoleta Ardelean, a încântat audienţa ca un
profesor complet: dirijând, interpretând, coordonând.
Multiplele faţete ale artistei ne justifică nouă încă odată
părerea că este o împrejurare favorabilă pentru studenţii
clasei de cânt vocal să beneficieze de experienţa sa de scenă,
de pregătirea asiduă pe care a alocat-o sieşi, de calităţile sale
vocale, de generozitatea cu care se aproprie şi se dedică lor.
Cu un gest dirijoral animat de talent şi ştiinţă deopotrivă, dar
şi interpretând solistic (La oglindă, de Timotei Popovici)
soprana a etalat o prezenţă scenică de înaltă ţinută artistică.
Voce caldă şi expresivă, tehnică convingătoare, nuanţare
subtilă în susţinerea melodică precum şi a sensului
cuvintelor, costum popular autentic, prezenţă scenică
fermecătoare, sunt virtuţi ce au fost exprimate cu mult
profesionalism şi aplaudate pe măsură.
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Ioan Ardelean, profesor şi artist liric deopotrivă,
coordonator al programului Interpretare muzicală-Canto, a
prezentat cu elocvenţă programul întregii seri, atrăgând
atenţia asupra momentului istoric de la 1859. Pe măsura
mesajului convingător din expozeul seratei, ne-a impresionat
şi cu sensibilitatea interpretării celor două lucrări: Revedere,
de Aurel Eliade şi Gornistul, de Paul Constantinescu.
Armonicele evidente ale vocii sale baritonale şi nuanţele
delicate de piano, atenţia pentru o exprimare cât mai veridică
a cuvântului ce întregeşte linia melodică, au fost calităţi
dovedite şi apreciate de către public.
La pian, ca la toate manifestări musicale camerale
academice, a fost conf.univ.dr. Gabriela Oprea. Întreg
repertoriul musical a fost susţinut de către valoroasa pianistă
constanţeană. Cu talentul manifestat printr-o virtuozitate
deosebită şi într–o compliere firească pe vocalitatea lucrată a
ansamblului sau a soliştilor, calităţi însoţite de o evidentă
modestie, Gabriela Oprea se dovedeşte o pianistă
profesionistă ce susţine constant, clasa de cânt vocal a
Facultăţii de Arte. Profesorii solişti şi studenţii se dezvăluie
pe scenă de fiecare dată, ca şi artişti împliniţi profesional în
prezenţa acompaniamentului pianist asigurat de domnia sa,
fiind inspiraţi şi destinşi deopotrivă.
La acest concert, surpriza plăcută nu s-a limitat numai
la audiţia aşteptată, ci, şi la o inspirată inserţie a liricii poetice.
Păstrându-şi personalitatea unui spectacol de muzică
românească, am remarcat şi apreciat aportul binevenit al
liricii poetice, ce a clarificat şi conturat aspectele ale unei trări

patriotice. Invitaţii concertului au fost actorii prof.univ.dr.
Daniela Vitcu, decanul Facultăţii de Arte, şi prof.univ.dr.
Radu Niculescu, directorul de Departament al aceleaşi
facultăţi. Versurile poeţilor Grigore Vieru - Formular, Limba
nostră cea română - şi Mihai Eminescu - Ce-ţi doresc eu ţie, dulce
Românie, Odă (în metro antic) – au evidenţiat însemne ale unui
românism, sincer şi devotat. În interpretarea actorilor
profesori am reamarcat mijloace bine lucrate, actoriceşti, de
redare a emoţiei, a substanţei cuvântului determinat de
trăirea unei uniri istorice.
Concertul aniversar s-a încheiat cu o reunire muzicală,
vibrantă, a întregului ansamblu vocal şi a publicului, pe
muzica piesei patriotice Hora Unirii, de Alexandru
Flechtenmacher. Impresia generală, resimţită unitar, a fost
aceea menţionată şi la începutul articolului, că muzica poate
construi, uni şi înalţa spiritual un om, o colectivitate şi chiar
o naţie întregă, astfel încât ”Să-nvârtim hora frăţiei/Pe
pământul României” .
Ruxandra MIREA
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În ţară

Vedete internaţionale la
Opera din Craiova
Poate cea mai dinamică instituţie lirică de la noi – în
mod sigur cea mai dinamică la început de an calendaristic –
se afirmă a fi Opera Română din Craiova. Dacă ar fi să
judecăm statistic, numărul de evenimente raportat la
numărul total de spectacole plasează pe o poziţie de frunte
acest colectiv artistic. Fapt datorat, fără tăgadă, tânărului său
manager, Antoniu Zamfir. Chiar dacă nu a izbutit să se
impună în cadrul concursului de proiecte de management
pentru conducerea Operei din Bucureşti – concurs viciat de
atât de multe imperfecţiuni (în prezent dar şi în trecut) încât
a generat o serie de procese, toate câştigate de cei care au
depus contestaţii, ajungându-se la o situaţie halucinantă –
Carlo Colombara, Sorin Drăniceanu

entuziasmul său a rămas nealterat şi se canalizează, cu
consecvenţă, către iniţierea de momente speciale dăruite
publicului craiovean, căruia îi este fidel de mulţi ani.
Am asistat la început de Făurar, la o reprezentaţie cu
Don Carlo de Verdi, una dintre cele mai recente premiere ale
teatrului care până nu demult purta numele Elenei Teodorini
(păstrat pentru Festivalul Internaţional de Operă). Un
spectacol care mi-a atras atenţia cu mult timp înainte, pentru
numele de mare rezonanţă care figurează în echipa de
realizatori şi interpreţi. Şi, spre lauda organizatorilor, nu doar
la premieră au fost aleşi solişti de reputaţie ci şi, iată, şi în
spectacole ulterioare, managerul opinând că o producţie ”se
maturizează” şi poate primi cu cel mai mare succes oaspeţi de
valoare ulterior lansării sale, când, din punct de vedere
artistic, au fost optimizate toate aspectele. Prin urmare, aş
spune că acum s-a plusat în această direcţie, distribuţia din
spectacolul urmărit de mine fiind, în opinia mea, chiar mai
atractivă decât cea de la prima deschidere de cortină,
petrecută în toamna anului 2016.
Mai întâi de toate am fost surprins plăcut de prezenţa
pe afiş a numelui Barbarei del Piano, scenograful
spectacolului, realizatoarea costumelor de la Oedipe-ul creat
pe scena ONB în 2015, reprezentaţie urmărită atunci de toţi
delegaţii Conferinţei de toamnă a organizaţiei ”Opera
Europa” – elita internaţională a slujitorilor Euterpei, Thaliei
şi Melpomenei. Colaborând atunci cu regizoarea Valentina
Carrasco iar acum cu Rareş Zaharia, Barbara del Piano s-a
dovedit a fi un artist inspirat, inventiv, o creatoare talentată,
cu viziune teatrală, cu imaginaţie, cu capacitatea de a
transpune mesajul şi emoţiile textului şi ale muzicii în
limbajul artei plastice, în spaţiu, în culoare, în simboluri.
O contribuţie importantă la succesul de acum a avuto dirijorul invitat Christian Sandu, care a preluat bagheta de
la directorul artistic al Operei Craiovene Walter Attanasi,
realizând o derulare muzicală cursivă, incisivă, nuanţată şi
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concentrată pe reliefarea melodismului şi a tensiunilor
dramatice specificii partiturii verdiene, sigur, în limitele unui
număr de repetiţii restrâns şi ale unui ansamblu orchestral
perfectibil dar ambiţios. Don Carlo care este o încununare a
măiestriei şi experienţei componistice a autorului, compusă
puţin după împlinirea vârstei de 50 de ani. Iar când o
asemenea partitură se asociază valenţelor teatrale ale unei
tragedii de Friedrich Schiller, rezultatul nu poate fi decât
fericit, dovadă perenitatea acestui titlu. Faptul că Verdi a ţinut
foarte mult la această operă îl demonstrează şi numeroasele
revizuiri şi variante ale partiturii (cele mai multe faţă de
oricare altă creaţie a sa), compozitorul dorind să ajungă la
formula perfectă, la optimizarea derulării teatral-muzicale, la
care au contribuit şi importanţi oameni de teatru francezi
(întâi Joseph Méry, apoi Camille du Locle dar şi implicit
dramaturgul Eugène Cormon, din piesa căruia au fost
împrumutate 2 scene, intercalate în piesa germană).
Cum era de aşteptat, vedeta serii a fost basul Carlo
Colombara, revenit cu plăcere pe scena din capitala Olteniei
(teatrul care l-a adus pentru prima dată în România, atunci
pentru rolul titular din Don Giovanni). Răsfăţat al tuturor
marilor scene italiene, de la Teatro alla Scala la Arena di
Verona, şi al multor alte teatre celebre ale lumii, de la
Metropolitan Opera la Bolşoi Teatr, de la Staatsoper Viena la
Tokio, de la Teatro Colon din Buenos Aires la Royal Opera
”Covent Garden” etc. etc., basul italian a lăsat o impresie
excelentă, modelând cu rafinament celebra arie ”Ella
giammai m’amo”, într-un cadru regizoral dominat de
personaje fantastice care manipulau voinţa Regelui.
Un timbru cald, calitativ, o voce maleabilă şi atent
condusă a relevat baritonul Leonardo Lopes Linares, oaspete
argentinian, tălmăcitorul rolului marchizului Rodrigo de
Posa.
Vocile puternice, metalice, penetrante, au aparţinut
tenorului spaniol David Banos (Don Carlo) şi sopranei
americance de origine italiană Joanna Parisi (Elisabetta di
Valois), aceasta din urmă posesoarea unei cărţi de vizită care
alătură roluri foarte diverse şi tari. Fără să evite preferinţa
pentru nuanţele intense, şi tenorul care a redat rolul
Infantelui de Spania a plăcut publicului prin acutele sale
strălucitoare. Nu la fel de concludentă a fost întâlnirea cu
soprana Lisa Houben în rolul Principesei Eboli, cu un
repertoriu vast, aproape exclusiv pe roluri de soprană,
circumscrise unei cariere desfăşurate pe multe meridiane.
Mai mult am apreciat prestaţia (călduros aplaudată de
public) basului craiovean Sorin Drăniceanu, având aici o
apariţie staliniană, cu binecunoscuta uniformă şi pipă ale
dictatorului de la Kremlin. Sorin Drăniceanu (versatil în a
trece de la rolul Regelui la rolul Marelui Inchizitor) rămâne
cel mai bun produs al Operei Române Craiova, şi este
meritoriu că rămâne credincios teatrului în care s-a lansat şi
publicului de acasă, desigur fără să refuze şi invitaţiile altor
instituţii.
Don Carlo a fost doar una dintre etapele de racordare
internaţională a acestui teatru, consecvent ideii de a aduce
mereu în faţa publicului interpreţi de largă recunoaştere.
Chiar dacă evoluează încă în deplasare (sala Operei fiind
închisă de mai mulţi ani pentru sperată renovare care încă
nici nu a început), mica dar inimoasa trupă craioveană
ţinteşte mereu sus, acum având în lucru o nouă premieră, tot
de mare atractivitate, care va reprezenta şi o noutate absolută
pentru Craiova: Mefistofele, programată pentru luna aprilie
(capodopera lui Arrigo Boito împlinind în actuala stagiune
150 de ani).
C. MIHAI
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Interviu

Un român la Oscarurile Operei
Reporter: Domnule profesor Mihai Cosma, am aflat recent
că aţi fost cooptat pentru a face parte din juriul mondial al
Oscarurilor de Operă (International Opera Awards). Spuneţi-ne,
vă rog, câteva cuvinte despre aceste premii.
Mihai Cosma: Da, într-adevăr, anul trecut, în vară,
aflat la Londra, la Royal Opera ”Covent Garden”, într-o
discuţie cu criticul britanic John Allison, coordonatorul
artistic al International Opera Awards, am fost întrebat dacă
aş accepta să fiu integrat în acest juriu global, fapt concretizat
apoi în luna decembrie, când mi s-a făcut oferta propriu-zisă.
Iar în ianuarie am început treaba, după ce juriul a fost
prezentat în cadrul comunicatului de presă prin care s-a
lansat ediţia din 2019 a Oscarurilor Operei.
Rep.: Cum se alcătuieşte un asemenea juriu şi cine mai face
parte din el?
M. Cosma: Criteriile de selecţie sunt legate de
capacitatea profesională, de experienţa internaţională, de

Mihai Cosma

cunoaşterea evenimentelor şi a artiştilor, de probitate,
corectitudine şi moralitate, de apartenenţa la structuri
internaţionale de prestigiu, cum ar fi jurii de concursuri
recunoscute sau colective redacţionale de specialitate. Din
juriu fac parte critici muzicali, jurnalişti specializaţi în
spectacolul de operă, cântăreţi, regizori, realizatori,
coordonatori de programe, manageri, cu toţii reprezentanţi
de anvergură ai fenomenului operistic internaţional. Pot să
vă dau şi câteva exemple: celebra regizoare Francesca
Zambello (MET, Royal Opera House ”Covent Garden”,
Opera de Paris, Teatro La Fenice, Chicago, San Francisco,
Bregenz etc. inclusiv Broadway), Nicholas Payne
(Preşedintele Opera Europa - organizaţia din care Opera din
Bucureşti s-a retras după înlăturarea lui Răzvan Ioan Dincă
de la conducere), Christoph Meyer (Intendantul Deutsche
Oper am Rhein), George Loomis şi Fiona Maddocks (titularii
unora dintre cele mai citite pagini de cronică de operă) şi
mulţi alţii, până la un total de 42 de persoane de pe 6
continente.
Rep.: Mai sunt şi alţi români în juriu?
M. Cosma: Nu mai sunt. Este pentru prima dată când
în acest juriu a fost invitat şi un român, fapt salutat cu căldură
de coordonatorul juriului, criticul John Allison, care şi-a
exprimat bucuria că acum apare şi România pe lista ţărilor
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care au un reprezentant în acest grup de elită, care decide cine
a realizat cele mai mari performanţe în spectacolul de operă,
la nivel mondial. Este o responsabilitate în plus pentru mine,
să ştiu că votul meu este privit ca o opinie reprezentativă
pentru România şi într-un fel pentru Europa de Est şi Balcani,
zonă care până acum nu intra în vederile celor care
organizează Oscarurile Operei. Trebuie să vă spun însă că
este a doua oară când trăiesc un asemenea sentiment, după
2015, când am devenit singurul reprezentant al României la
Adunarea Generală a Federaţiei Mondiale a Concursurilor
Internaţionale de Muzică, şi când drapelul României a fost
alăturat celorlalte naţiuni care au pătruns în elita
concursurilor de muzică iar pe masa mea era montat, lângă
microfon, un steag în miniatură, numele României fiind scris
alături de numele meu, pe plăcuţa de identificare a acelui
birou… E un sentiment foarte special, pe care atunci îl
datoram performanţelor atinse de Grand Prix, concursul de
operă pe care îl coordonez. De altfel, am constatat cu mare
plăcere că între cei 42 de experţi de la Oscaruri se regăsesc 4
membri ai juriului concursului din România, ceea ce arată că
am ales bine când ne-am oprit asupra acelor nume,
reprezentând, iată, specialişti de cel mai înalt prestigiu.
Rep.: Cum funcţionează Oscarurile Operei? Care sunt
categoriile de premii şi cum se aleg laureaţii?
Preşedintele juriului, John Allison

M. Cosma: Nu degeaba International Opera Awards
mai sunt numite – inclusiv în mass media şi printre oamenii
de operă – Oscarurile Operei. Din multe motive: este cel mai
prestigios premiu pe care cineva îl poate primi îl această lume
a spectacolului liric, este cu adevărat de anvergură mondială,
juriul este alcătuit dintr-un număr foarte mare de specialişti,
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Interviu
sistemul de nominalizări şi de vot este acelaşi ca la Academy
of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS (structura
profesională care organizează Premiile Academiei de film,
denumirea oficială a Oscarurilor decernate la Los Angeles). Şi
categoriile sunt similare: cel mai bun solist, cea mai bună
solistă, cel mai bun regizor, cel mai bun spectacol în premieră
mondială, premii pentru scenografie etc. Şi, pentru că există
un specific aparte în operă, comparativ cu filmul, lipsesc
desigur categoriile tehnice specifice acestuia dar apar
Carmen, regizată de Calixto Bielito, cu Ruxandra Donose

categorii noi precum cel mai bun dirijor, cea mai bună
orchestră, cel mai bun cor, cel mai bun disc. Mai sunt şi alte
premii foarte râvnite, precum cea mai bună companie de
operă sau cel mai bun festival de operă.
Membrii juriului fac propuneri pentru toate categoriile
în ianuarie, după care se centralizează şi se votează aceste
propuneri, până se ajunge la lista scurtă de nominalizaţi,
dintre care, în februarie, sunt votaţi câştigătorii. Deci la fel ca
la premiile de film.
Rep.: Am înţeles că nu am avut niciodată până acum un
reprezentant în juriu. Dar artişti ajunşi în acest top mondial am
avut?
M. Cosma: Chiar dacă nu a fost niciun român care să
propună pe cineva de la noi, am avut bucuria ca în 2015 să fie
remarcată performanţa de excepţie a unei interprete din
România, ajunsă până în etapa nominalizărilor, deci finalistă.
Propusă în mod independent de juriul internaţional, deci fără
Barbara Hannigan

niciun ajutor de acasă! Este vorba despre soprana Aurelia
Florian, ajunsă în top pentru rolul Violettei din producţia cu
La traviata semnată de Paul Curran (realizată la Bucureşti tot
în timpul directoratului lui Răzvan Ioan Dincă şi preluată
apoi şi de Opera din Philadephia). A fost unul dintre cele mai
bune spectacole montate în România în ultimii ani, realizat
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de o echipă internaţională (regizor, scenograf, dirijor) pe bază
de casting pentru rolurile principale, astfel ajungând în rolul
titular Aurelia Florian, free lancer, cu o carieră internaţională
remarcabilă, o interpretă de mare valoare, atât prin prisma
vocalităţii cât şi prin calităţile actoriceşti. A fost singurul
succes de o asemenea anvergură pentru România. Pentru a
fi pe deplin corect trebuie să amintesc şi nominalizarea
tenorului Ioan Hotea în 2016, la o categorie inventată în acel
an, care a şi dispărut ulterior, numită bărbaţi debutanţi…
Să ne amintim că a te afla pe o asemenea listă
înseamnă să ajungi alături de nume precum Anna Netrebko,
Jonas Kaufmann, Juan Diego Florez, Piotr Beczala. Dar ne
putem bucura că printre câştigătorii Oscarurilor Operei se
numără şi Vladimir Jurovski, directorul artistic al Festivalului
şi Concursului Internaţional ”George Enescu” de la
Bucureşti. Iar printre nominalizaţi Leo Hussain, dirijorul
Oedipe-ului de la Bucureşti şi al celui de la Londra sau
Bruxelles şi Kasper Holten, directorul de la Royal Opera care
a programat Oedipe pe scena londoneză. Sau Festivalul de la
Garsington, de la care ONB a preluat producţia de Così fan
tutte (premiera a avut loc sub directoratul lui George Călin).
Şi ca să vă faceţi o idee despre cât de serioasă este
analiza pentru acordarea unui premiu, despre cât de sever şi
de corect este juriul, vă pot da exemple şi de nominalizaţi care
nu au câştigat până la urmă (din cauza concurenţei acerbe şi
a criteriilor stricte), cum ar fi Anna Netrebko (în alt an faţă
de cel când a învins), Dmitri Hvorostovsky, Cecilia Bartoli,
Aurelia Florian în La traviata

Joyce di Donato (2 nominalizări, niciun premiu), Bryn Terfel,
dirijorul Christian Thielemann, regizorul Graham Vick,
costume-designer-ul Christian Lacroix...
Rep.: Cine sunt favoriţii la premii în acest an?
M. Cosma: Suntem în plin proces de jurizare, în etapa
în care se definitivează premianţii, pe care acum îi alegem
dintre nominalizaţi. Lista acestora din urmă a fost făcută
publică într-o conferinţă de presă la Londra (să mai amintim
că BBC3 şi revista Opera sunt parteneri media ai International
Opera Awards, deci există şi un suport mediatic de cea mai
bună calitate şi de maximă vizibilitate). Evident că nu am voie
să fac pronosticuri privind câştigătorii, dar puteţi privi aceste
liste de nominalizaţi pentru a vedea acolo câteva dintre cele
mai prestigioase companii de operă sau mari regizori, căutaţi
de directorii din întreaga lume. Sau cântăreţi tineri lansaţi în
carieră în mod viguros, deja foarte vizibili şi apreciaţi pe plan
internaţional. Iar distribuţia geografică este foarte variată, din
Canada până în Australia, din Rusia până în Africa de Sud.
Vă promit că după ceremonia fastuoasă de la Londra, când în
cadrul Galei Oscarurilor Operei vor fi anunţaţi câştigătorii,
în splendida sala a Teatrului Sadler’s Wells, vă voi pune la
dispoziţie numele câştigătorilor şi fotografii de la eveniment.
Rep.: Vă mulţumesc. (Interviu de C. C. A.)
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Recenzii

Elogiind rapsodul
În neostoita şi nobila aspiraţie a profesorului
Constantin-Tufan Stan de a-l elogia periodic şi a-l pune în
adevărata sa lumină şi altitudine umană pe marele nostru
virtuoz şi compozitor, cartea de faţă nu este o simplă
reeditare a lucrării George Enescu în Banat, din 2009, ci o ediţie
realmente revizuită în structura şi conţinutul ei mult
îmbogăţit cu alte documente şi noi date culese asiduu din
arhive, biblioteci şi presa multilingvă a timpului cu privire la
strânsele relaţii întreţinute de nepreţuitul prieten al Banatului
cu melomanii de aici.
O lume întreagă se perindă vie, caldă, pestriţă pe dinaintea ochilor noştri nostalgic însetaţi de vremile apuse, cu
care, dintr-odată, ne trezim contemporani şi constatăm cât de
mare este asemănarea dintre noi şi înaintaşii noştri. Iat-o, bunăoară, pe profesoara Olimpia Teodoru, fostă directoare în
interbelic a Liceului de Fete „Iulia Haşdeu” din Lugoj, o idealistă înălţând ode lui
Enescu, o perfecţionistă
plângându-se de nivelul
scăzut de pregătire al profesorilor din subordine,
bănăţeni şi regăţeni deopotrivă, care promovează
examenul
de
capacitate prin dizertaţii
dictate de profesori, şi nevăzând în bacalaureat
nimic altceva decât o parodie. Întâmplarea a făcut
să cumpăr de la un anticar
lugojean un exemplar în
stare perfectă al cărţii Personalismul energetic de C.
Rădulescu-Motru, Editura
Casei Şcoalelor (1927), purtând ştampila liceului, oferit ca
premiu chiar de dna directoare, care i-a scris caligrafic premiantei pe foaia de titlu următoarele cuvinte: Elevei Mikeş Elisabeta, clasa VI / Fetiţei harnice şi cuminţi, bine / educată, c-un
rozar ca premiu / din partea Directoarei, / Olimpia Teodoru / Liceul
„Iulia Haşdeu” / Lugoj, 928. Vai, cât de inocentă putea fi conducătoarea unei instituţii de învăţământ şi admiratoarea înfocată a lui George Enescu, încât să-şi închipuie că această
„fetiţă cuminte” din clasa a VI-a (adică a X-a de azi) ducea
lipsă, la vârsta sângelui înfierbântat, tocmai de o carte ca
aceea a filozofului Motru! Căreia hărnicuţa şcopilandră nici
măcar nu s-a nevoit să-i taie foile! Dar personajul Olimpia
Teodoru prinde viaţă în carte, reapare după mult timp în peisajul uman al Lugojului de azi, alături de alte numeroase posibile şi pitoreşti personaje cu care profesorul Stan, prin tuşele
crochiurilor lui, l-ar putea ademeni pe un viitor romancier să
reconstituie marea frescă muzicală de odinioară a urbei de pe
Timiş. Evocarea documentată este cel mai important merit al
scrisului muzicologului lugojean, care, prin arta actualizării
dramatice, îl aduce în prim-plan în carne şi oase pe „solul coborât din Tării” care este, sub pana Olimpiei, George Enescu,
dar şi pe alţi bănăţeni cu care acesta a venit în contact.
Refăcând pas cu pas itinerarele concertistice ale lui
Enescu prin Banat, autorul este pe deplin conştient că o
personalitate de talia acestuia trebuie menţinută mereu în
memoria activă a poporului, precum sacralitatea însemnelor
noastre naţionale: steagul, stema, imnul. Nu altfel a procedat
poetul bănăţean de limbă germană Franz Liebhard (1899-
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1989), care, în poezia Patriae trinitas, pe care o reproducem în
tălmăcirea noastră, îi proslăveşte ca exponenţi ai românilor
pe trei dintre cei mai mari artişti ai noştri: Eminescu în centru
(strofa a doua), flancat de Grigorescu (strofa întâi) şi Enescu
(strofa a treia):
Flora noastră română/ mereu ne va-mpresura;/ şi hora-n
chiot, bătrână;/ şi viaţa eternă a/ mănoasei vetre, la fel,/ cu chipui de aur, suavul,/ colorate cu sfântu-i penel/ de Grigorescu,
Zugravul.
O, ţară,-n care-s acasă/ şi faptă, şi vis, şi cânt,/ statornică
rămasă/ prin vremuri de frământ;/ râsul în plâns când schimbat
e,/ luceferi ne-aduce cu-ncetul/ şi lebede-argintate/ Eminescu,
Poetul.
Ce mai tumult de bucium,/ de tunet, de tonuri sublime –/
spre-a naşte frumosul în zbucium –/ durerea lumii s-aline;/ de-a
prăpădului panică/ oricând îşi scapă norodul,/ prin oda-i
titanică,/ un Enescu, Rapsodul.
Patriotismul, ca imbold care vine, ca şi iubirea, „tare
de departe” în noi, stă la baza tuturor scrierilor muzicologice,
dar şi a iniţiativelor de consolidare a identităţii noastre
naţionale, pe care şi le asumă energicul profesor ConstantinTufan Stan şi pentru care este el atât de preţuit şi recunoscut
nu numai printre membrii Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor din România, ci şi printre mulţi artişti şi
intelectuali din elita culturală a ţării şi chiar de peste hotare.
Simion DĂNILĂ

“Aleasa muzicii” melodii de Viorel Covaci
Membru al UCMR, Viorel Covaci este un personaj
special: compozitor, textier, umorist, profesor (fireşte, de
muzică). A studiat pianul şi vioara la Liceul de muzică, a
absolvit, în 1975, Conservatorul “Ciprian Porumbescu” lucru normal, am spune, având în vedere faptul că tatăl său
a fost cornist şi şef de
fanfară, că a avut un
străbunic violonist la
Viena, iar fratele său,
violoncelist, este dirijor la
orchestra simfonică din
Lucerna, Elveţia. A cântat
un timp în orchestra
Teatrului din Piteşti,
oraşul său natal, debutând
în 1978 în postură de
compozitor de muzică
uşoară. O parte din
creaţiile sale, în număr de
70, sunt reunite în acest
frumos volum editat de
Editura
Muzicală
şi
îngrijit de soţia sa, SilviaNina Covaci. Nu lipsesc, fireşte, titlurile cântate şi nu o dată
laureate la festivalurile importante ale genului – Mamaia,
Melodii sau Mamaia copiilor (de altfel este unul dintre cei
mai apreciaţi autori de muzică uşoară pentru cei mici, fiind
invitat nu o dată şi în juriile competiţiilor de gen). În ultimii
ani şi-a descoperit şi vocaţia de autor de romanţe, fiind
nelipsit din finala festivalului “Crizantema de aur” de la
Târgovişte, cu lucrări cântate de Marian Stere sau Liliana
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Cornilă (“Din scrisori facem palate” a fost distinsă cu premiul
III, versuri Marin Voican-Ghioroiu). Cunoscut şi apreciat şi
peste hotare (SUA, Spania), Viorel Covaci este un muzician
neobosit, dincolo de activitatea componistică şi cea didactică
fiind extrem de prezent în emisiuni radiofonice, la
televiziune, la Club “A”, jurii diverse. Volumul de faţă stă din
plin mărturie a realelor sale înzestrări muzicale şi literare.

Aurel Storin:
“Sunt vagabondul vieţii mele...”
Acest mare şlagăr pe versurile poetului Aurel Storin
dă şi titlul cărţii pe care a îngrijit-o şi a publicat-o (la editura
Hasefer a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România),
cu devoţiune, văduva acestuia, Adina Storin. Este un volum
impresionant şi cuprinzător (vorba vine, cum să cuprinzi în
309 pagini activitatea de
peste cinci decenii a unei
asemenea personalităţi?),
incluzând versuri ale nu
mai puţin de 65 de cântece
memorabile de muzică
uşoară,
cuplete
postdecembriste pentru teatrul
de revistă (a fost o viaţă
secretar literar al teatrului
“C. Tănase”), câteva poezii
inedite. Storin n-a fost nici
o clipă un simplu “textier”,
ci un autentic poet al
cântecului, aşa cum ne
dovedesc cele 65 de poeme
de care aminteam, dintre
care 16 sunt reunite pe un
CD ataşat cărţii, realizat de Editura Muzicală, cu mastering
semnat de compozitorul Mircea Drăgan. Ar fi fost mai multe,

dar spre surprinderea doamnei Storin şi, mărturisim, şi a
noastră, moştenitorii unui reputat compozitor nu şi-au dat
acordul... La polul opus se situează Horia Moculescu, care
după cum mărturiseşte aceasta în postfaţă, a pus la dispoziţia
doamnei Storin un întreg dosar de titluri şi versuri, deşi nu
are pe CD decât o singură piesă, cântată chiar de el şi
imprimată din concert, “Un actor în plus...”. Discul include
câteva şlagăre uriaşe, cum ar fi “Lalele” (Luigi Ionescu),
“Sunt vagabondul vieţii mele...” (Gheorghe Dinică, piesă
lansată însă de un alt regretat actor, Dumitru Rucăreanu),
“Cu cine semeni dumneata?” (Aurelian Andreescu) – toate
de Temistocle Popa, “Balada” (Margareta Pâslaru şi Marina
Voica), “Parfumul străzilor” (Mihaela Mihai) – ambele de
Radu Şerban, “Vino iubire-napoi!” (Corina Chiriac) – Ion
Cristinoiu, dar s-a pus accent mai mult şi este bine aşa pe
piese mai puţin circulate şi difuzate, unele din ele tălmăcite
de actori: Nicu Constantin, Adrian Pintea, Nicolae Dinică,
ceilalţi compozitori de pe album fiind Mircea Chiriac,
Edmond Deda, Vasile Veselovschi, V. V. Vasilache, George
Marcu. În schimb, între cele 65 de titluri ale căror versuri sunt
incluse în volum (dintre cele peste 400 semnate) regăsim
câteva la a căror simplă lectură vibrăm de emoţie şi nostalgie:
“Să mori de dragoste rănită...”, “Te-am căutat...”, “Mai rămâi
şi nu pleca...”, “Astă-seară m-am îndrăgostit”, “Aş vrea să
fiu...”, “Şi ploua...”, “Glasul meu, tăcerea mea”, “Cine a găsit
tinereţea mea?”, “Eşti bărbatul altei femei”... Aurel Storin a
fost doctor în filologie, din 2008, al Facultăţii de Litere a
Universităţii din Bucureşti, pe care a absolvit-o în 1959, aşa
încât nu se putea găsi o persoană mai apropiată şi mai
competentă care să semneze prefaţa. Este vorba de prof.
Ştefan Cazimir, care i-a fost asistent în anul IV de facultate şi
apoi prieten apropiat. Frumoasa copertă a cărţii este semnată
de Diana Storin, fiica scriitorului, stabilită de trei decenii în
Republica Panama. Volumul de faţă vine să umple un gol în
zbuciumata istorie a divertismentului românesc, în care
“actorul” Aurel Storin a jucat atâta vreme rolul principal...
Oana GEORGESCU

Despărţiri

In memoriam Cornel Trăilescu
Ne amintim cu emoţie de personalitatea dirijorală şi componistică a maestrului Cornel Trăilescu care, în preajma
vârstei de nonagenar, a părăsit lumea artistică şi muzicală românească. Cei care au asistat la spectacolele sale, dirijate cu o
măiestrie remarcabilă, aveau impresia certitudinii stăpânirii ambianţei artistice a scenei muzicale, în ansamblul unui
repertoriu ce domina creaţia lirică şi coregrafică a epocii.
Talentul viitorului maestru s-a desăvârşit prin studiile muzicale la Conservatorul Municipal şi Institutul de artă din
Timişoara, între 1945 şi 1949, concomitent cu activităţi în calitate de corepetitor la Opera Română din capitala Banatului.
După definitivarea pregătirii artistice a fost acceptat ca maestru de cor la Teatrul de Stat de
Operetă din Bucureşti, timp de mai mulţi ani (1951 – 1955), afirmându-se şi ca dirijor de
orchestră. A continuat activitatea ca maestru de cor la Opereta bucureşteană, unde a lucrat
până în 1955. Concomitent, a fost solicitat de Opera Română din Bucureşti, întâi ca dirijor de
cor, apoi ca dirijor de orchestră şi, în final, ca director (1992-1993).
În derularea carierei, de-a lungul anilor, Cornel Trăilescu a dirijat concerte simfonice
şi spectacole de operă la Timişoara, Cluj, Constanţa, Braşov, Iaşi. A întreprins de asemenea
şi turnee artistice în Italia, Rusia, Polonia, Franţa, Germania, Bulgaria, Finlanda, Spania etc.
Însuşirile creatoare ale muzicianului au determinat şi includerea sa ca membru al Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din România. În decursul acestei perioade de interpret şi
creator, a fost remarcat cu numeroase distincţii: Ordinul Meritul Cultural „pentru merite
deosebite”(1971); mai târziu, a urmat Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler
(2004).Pasiunea realizării spectacolelor scenice lirice la pupitrul orchestrei ansamblului coralsimfonic-solistic justifică atracţia artistului către activitatea componistică pentru Muzica de
teatru, debutând cu al şaselea deceniu din secolul XX. Selectăm o parte din creaţiile sale:
Motanul încălţat (1961), operă pentru copii; Domnişoara Nastasia (1965), balet după piesa
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lui George Mihail Zamfirescu; baletul Primăvara, operele
Bălcescu (1974), Dragoste şi jertfă/ Drum spre glorie (1977)
după subiectul piesei “Marele Soldat” de Dan Tărchilă;
baletul Albă ca zăpada (1986), inspirat după basmul Fraţilor
Grimm; Fântâna Blanduziei (2002), operetă muzicalizată
după feeria lui Vasile Alecsandri.
Urmează în paralel creaţii de muzică vocal-simfonică,
orchestrală, Suite pentru orchestră (1952) muzică de film,
lucrări instrumentale şi camerale, piese corale (texte de Victor
Tulbure, Ioan Meiţoiu, Constantin Cârjan, Nicolae Dragoş) şi
muzică vocală (versuri de G. Topârceanu, Lucian Blaga).
Cu o personalitate prolifică în domeniul artei lirice,
Cornel Trăilescu a activat intens în cadrul Operei Naţionale
Bucureşti ca dirijor de cor apoi, pentru mai mult de jumătate
de secol, până în 2011, impunându-se ca prim dirijor al
teatrului.
Opera Naţională Bucureşti proiectează prezentarea, în
luna februarie 2019, spectacolului „Motanul încălţat”, creaţie
de succes a maestrului Cornel Trăilescu, în semn de ultim
omagiu adus memoriei celui care a însufleţit basmele
copilăriei pe prima scenă lirică a ţării. Susţinător al marelui
repertoriu liric şi coregrafic al Operei Naţionale Bucureşti,
Cornel Trăilescu rămâne unul dintre cei mai de seamă dirijori
interpreţi din perioada ultimelor decenii. Pentru marele
public care i-a urmărit creaţiile dirijorale, a rămas un artist de
primă valoare al scenei muzicale lirice naţionale, pe care ni-l
amintim cu emoţie, reamintindu-ne paginile istoriei muzicii
teatrale româneşti, căruia spectatorii şi artiştii îi dedică din
suflet, cu admiraţie, ecoul acestui ultim omagiu.
Grigore CONSTANTINESCU

Dumitru Popescu Chiselet
Prolific textier al muzicii
uşoare româneşti, autorul
textelor
multor
cântece
premiate la festivaluri de gen,
interpretate de ”voci” de
referinţă, cum ar fi Mihaela
Runceanu, Stela Enache, Oana
Sîrbu, Mirabela Dauer, Ileana
Şipoteanu, Marina Florea. „A
plecat dintre noi Dumitru
Popescu Chiselet, colaborator
pentru o bună parte a creaţiei
mele. Amintesc câteva dintre
cele mai importante cântece la
care a realizat versurile : „De
m-ai iubi”, „Lumina Învierii”, „Primăvara”, „Mă regăsesc”,
„Don-diri-don”, „Tu faci parte din viaţa mea”, „Viaţa noastră
în doi”, a scris compozitorul Virgil Popescu.
Ionela Prodan
Născută la 6 octombrie 1947 la Dăbuleni, decedată la
Bucureşti, 71 de ani. Cântece cunoscute: Din bucata mea de
pâine, Astă seară-i seară mare, Voinea-l meu, voinicule (duet
cu Ion Dolănescu). În 2002 i se decernează Crucea naţională
Serviciul Credincios clasa a III-a.
Maria Butaciu - Dragu
Născută la 19 februarie 1940, Salva, interpretă de
muzică folclorică din Ardeal, în special de pe Valea
Someşului.
A absolvit secţia de canto clasic a Liceului de Muzică
din Cluj, primele înregistrări la Cluj, în 1959, angajată de
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Ansamblul “Ciocârlia”, apoi la “Rapsodia română” şi din nou
la ”Ciocârlia”. Cântecele cele mai cunoscute - “Trei
păcurărei”, „Măi bădiţă din Ardeal”, „Sus în cel vârf de
Gutâi”, „Măi bădiţă, buze moi”, „Firule, măi fir de iarbă”,
„Povestea puiului de cerb”.
Dumitru Fărcaş
Născut la 12 mai 1938, Groşi, Maramureş, decedat la
Cluj-Napoca, taragotist virtuoz de muzică folclorică. Familie
cu tradiţie muzicală (bunicul, tatăl şi cei doi fraţi mai mari au
cântat la fluier), face liceul de muzică, iar în 1967 termină
cursurile Academiei de muzică ”Gheorghe Dima”, Facultatea
de Interpretare, la clasa de oboi. Admirându-i pe taragotiştii
Luţă Ioviţă şi Iosif Milu învaţă ca autodidact taragotul.
Devine în 1960 angajat al Ansamblului „Maramureşul” din
Baia Mare, iar în 1962 a preluat Ansamblul „Mărţişorul” al
Casei de cultură a studenţilor din Cluj-Napoca, împreună cu
care a obţinut numeroase premii naţionale şi internaţionale.
I s-a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer,
Categoria D - “Arta Spectacolului” şi titlul de Doctor Honoris
Causa din partea Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”.
Aurel “Relu” Gherghel
Născut la Sibiu, în 1939, a absolvit Facultatea de
Electromecanică din Timişoara şi ulterior s-a remarcat în
presa scrisă la Bucureşti, unde a activat ca jurnalist, la
Săptămâna, Tineretul Liber, Formula As şi apoi la Radio
România. A înfiinţat Clubul de la ora 7, a fondat Radio Z, a
organizat Festivalul ECOPOP, primul eveniment de acest gen
din România. A fost unul dintre cei mai importanţi
organizatori de evenimente din anii ‘70-’80, sprijind
impunerea multor artişti rock, folk şi jazz cu care a organizat
turnee, concerte la Sala Polivalentă sau Sala Palatului
(celebrele „Gale Săptămâna”, alături de Florin-Silviu
Ursulescu).
Teodora ”Tea” Ionescu
Jurnalistă la Bucureşti FM, a încetat din viaţă la 65 de
ani. A lucrat în proiectare, a făcut regie la Şcoala Populară de
Artă, era la Clubul de la Ora 7 şi la cenaclul Ateneului
Tineretului, scria poezii. Realizatoare a multor emisiuni la
postul public de radio, precum şi a unor reportaje, era o
adevărată enciclopedie a folk-ului autohton. A fost membră
în numeroase jurii ale festivalurilor de muzică folk. Cartea
„Folk pur şi simplu” (recenzată în paginile noastre), care
poartă titlul valoroasei emisiuni pe care a realizat-o ani la
rând, editată în 2016, conţine interviuri cu maeştrii genului,
de la Mircea Vintilă şi Doru Stănculescu la Zoia Alecu şi
Vasile Şeicaru.
Adrian Berinde
Pictor, poet, cantautor, a murit într-o clinică din
Germania unde era internat pentru tratament, suferind de doi
ani de cancer metastazat pe oase, iar în 2009 fiind supus unui
transplant de ficat. Născut pe 4 mai 1958, la Oradea, a absolvit
cursurile Şcolii de Arte Plastice din Cluj-Napoca. În 1982, s-a
stabilit la Moudon, în Elveţia, unde a lucrat ca pictor, având
expoziţii personale în Elveţia. Repatriat în 1994, a înfiinţat la
Cluj studioul de înregistrări Taurus, iar apoi a lansat
albumele muzicale “Absent”, “Negru de fum” (1996),
“Vertical” (1998), “Captiv In Inutil” (2001), lansat şi ca volum
de versuri, “Albaştri după ploi” (2003), “Azil” (2011), “Atât
de bine” (2015) şi “Arcan” (2017). În 2000, a semnat un
contract cu Cirque du Soleil, cântând în spectacolul
“Varekai”.
Dorin MUNEA
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Restituiri:
NOU JAZZFEST BĂIMĂREAN
S-a întâmplat în România anului de graţie 2018.
Noiembrie – unul, încă văratic în primele sale zile. Zona
boreal-occidentală a pitorescului Maramureş. Mai precis Baia
Mare. Ba chiar mai localizat: Teatrul Municipal, gazdă
ospitalieră a celei dintâi ediţii „ONE JAZZ FESTIVAL”.
Însumând două seri de integralitate sold out a biletelor
vândute, de captare intensă a interesului
meloman... Acestea fiind, iată, datele de generic
ale unui eveniment muzical inedit, binevenit în
salba festivalieră autohtonă a genului.
Pus în pagină organizatorică de
Asociaţia „One Sound” – în speţă Eddy Keller,
Dan Jilavu împreună cu Delia Keller, Alexis
Selăgianu, Raluca Ocean, Alina Conţiş, Mihai
Joimir –, beneficiind de suportul sponsorilor,
al partenerilor media, ca şi al nelipsiţilor
voluntari, noul Festival internaţional – ce s-a
dorit a fi, conform titulaturii lui, un unicat:
„One Jazz” – s-a întrupat scenic în derularea succesivă a
patru ample recitaluri (câte două, în serile de 9 apoi de 10
noiembrie), evoluţii ce au adus la rampă patrusprezece
instrumentişti din şapte ţări: Ungaria, Brazilia, Serbia,
Austria, Italia, Republica Moldova şi desigur, România
Deşi a marcat un început de drum, ediţia I festivalieră
a răspuns în totalitate rigurozităţilor impuse de multiplele
resorturi proprii unei atare funcţionalităţi artistice. Astfel,
calitatea selecţiei invitaţilor, atractivitatea şi diversitatea
Alex Calancea

stilistică preconizate ale creaţiilor / interpretărilor oferite
privilegiaţilor auditori aflaţi în incinta Teatrului Municipal,
prestaţia profesională a echipei ce a girat sonorizarea sălii şi
a scenei (SAMTECH Sound – Satu Mare: Bottyan Zsolt,
Feleg Gabor, Toth Tamás), inspiratul design al afişului şi al
programului de sală, asigurarea tuturor oportunităţilor unei
găzduiri ireproşabile, o promoţie susţinută a evenimentului
– constituie tot atâtea argumente venind să legitimeze fără
echivoc obţinerea bunelor rezultate scontate. Mai mult decât
atât, organizatorii s-au implicat şi într-o acţiune caritabilă
având ca obiect strângerea de fonduri pentru restaurarea unei
vechi biserici din lemn (datată de acum patru veacuri) dintro localitate limitrofă!
Momentele sonore s-au depănat între doi poli de
virtuozitate, cel de început etalat de Trio-ul Sorin Zlat şi cel
final al explozivului Alexandrin Calancea cu al său quartet.
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În deschiderea manifestării, instrumentistul băcăuan
în vârstă de 33 de ani (anterior absolvent cu brio la Iaşi al
studiilor universitare de clarinet, continuate cu
perfecţionarea ca pianist de jazz sub expertele îndrumări ale
profesorului Mircea Tiberian la Universitatea Naţională de
Muzică din Bucureşti) Sorin Zlat – actualmente, fără îndoială
cel mai premiat tânăr muzician român de gen în ţară şi peste
hotare – s-a manifestat deopotrivă în calitate de compozitor
al celor opt creaţii proprii prezentate publicului. El s-a aflat de
astă dată în fruntea unui nou line up cuprinzându-i pe
talentaţii Michael Acker - contrabas (originar
din Braşov) şi pe Mattheus Jardin, baterist
brazilian. Surpriză! admirabilul pianist s-a
vădit pentru câteva minute şi un imprevizibil
vocalist.
Parada premiaţilor a continuat pe scena
băimăreană cu fraţii gemeni Balogh Roland ghitară şi Balogh Zoltán - keyboards, din
Ungaria, competitori de top inclusiv peste
ocean în SUA, ei evoluând în formula de
quartet „Finucci Bros” împreună cu
coechipierii Horváth Plutó József - ghitară bas
şi Bordás József - baterie. Ropotele de aplauze cu care
spectatorii i-au gratulat pe oaspeţii ungari (tălmăcitori ai unui
program alcătuit aproape în exclusivitate din piese originale
semnate de cei doi gemeni), au avut darul de a reconfirma
bunul renume pe care ei îl acreditează pe firmamentul
contemporan al jazz-ului.
În seara a doua ne-a surprins şi încântat mirificul
creuzet de stiluri, influenţe şi rădăcini etnic-muzicale activat
scenic de trio-ul de componenţă multinaţională „Dusha
Connection” (în chip sugestiv, definitoriu pentru traiectele
conceptuale ale formaţiei, cuvântul de origine slavă dusha
înseamnă suflet). Bateristul sârb Esad Halilović, autor a
şapte dintre cele nouă piese prezentate, evoluând în ferm
parteneriat ritmic şi creativ cu pianistul austriac
Maximilian Schida şi cu contrabasistul italian Alessadro
Vicard, au dat laolaltă măsura reală a efectivei lor angajări
afective. Capacitatea integrării într-o entitate expresivă
unică, nonconformistă, a modalităţilor individuale de a
simţi şi structura contribuţiile fiecăruia la realizarea
produsului sonor finit, s-a regăsit în insolitul titlu al
primei piese: „Multi – Kulti”!
Ajunşi la recitalul-epilog al ediţiei festivaliere,
auditorii din sala Teatrului Municipal au trăit la cote de
maximă receptivitate excepţionalul puls al descătuşării de
energii sonor-expresive marcat de Alex Calancea Band
din Chişinău. Devenit unul dintre cele mai solicitate
grupuri de către demiurgii festivalurilor noastre de jazz
şi nu numai, quartetul care cucereşte prin tehnică
instrumentală înaltă, vitalitate întru totul contaminantă, dar
mai ales prin autenticitatea frustă a mesajului, a creat odată
în plus la Baia Mare un ambient însufleţitor, exultând în
rezonanţe sonore eclatante, policrome, febril dominate de
palpitul ritmurilor frenetice. Dar nu doar „capriciosul” basist
(atributul între ghilimele se referă la titlul captivantului
album discografic al lui Alexandrin Calancea, „Basul
capricios”) a impresionat asistenţa, ci şi vajnicii săi
coechipieri, pianistul Serghei Ivanov, jazzman nu odată
tentat să apeleze la temerare incursiuni în muzica clasică,
ghitaristul Sergiu Vatavu şi bateristul Nickel (Nikolai)
Russu, strălucind la rândul lor în consistente intervenţii
improvizatorice.
„ONE JAZZ FESTIVAL” – venit-văzut-auzit-plăcut
sau, ca aluzie la capacitatea de canonadă instalată inclusiv pe
arca jazz-ului – punct ochit, punct lovit!
Florian LUNGU
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Următorii 50 de ani…
Ediţia jubiliară, din 2017, a Festivalului internaţional
al romanţei, “Crizantema de aur”, a atins, aşa cum
consemnam la timpul respectiv, un nivel extrem de ridicat,
pe care anticipam că-l va egala cu greu ulterior. Iată însă că,
în ciuda unui buget evident mai redus, ediţia purtând nr. 51
s-a situat şi ea la mare înălţime, ţinând cu sufletul la gură
spectatorii din micuţa, dar ospitaliera sală a Teatrului
municipal “Tony Bulandra” din Târgovişte (directorul
acestuia, Mihai Constantin Ranin, a semnat de altfel şi anul
acesta regia şi scenografia), dar şi, mai ales, pe telespectatorii
TVR3, care a transmis în direct mai bine de 16 ore performanţă demnă de salutat (producătoare: dr. Maria
Tănase Marin). Pus sub genericul “Romanţa ne uneşte.
Celebrăm Centenarul Marii Uniri”, evenimentul, de mare
amploare, a marcat colaborarea perfectă dintre Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Ministerul
Aurel Niamţu şi compozitorul Marcel Maxim

culturii şi al identităţii naţionale (festivalul a avut loc sub
egida Anului European al Patrimoniului Cultural), Uniunea
Muzicienilor din Moldova, Centrul cultural pentru UNESCO
“Cetatea Romanţei” Târgovişte (festivalul s-a desfăşurat şi la
actuala ediţie sub patronajul Comisiei Naţionale a României
pentru UNESCO). Consecvenţa duce întotdeauna la rezultate
foarte bune, atunci când factorii locali îşi dau mâna, conştienţi
că este vorba de un “brand” atât de important, aşa încât şi
organizatorii au fost aceiaşi: Consiliul local şi Primăria
Municipiului Târgovişte (primar Daniel Cristian Stan),
Consiliul judeţean Dâmboviţa (preşedinte Daniel
Comănescu), Centrul judeţean de cultură şi, fireşte, Teatrul
“Tony Bulandra”. Oraşul şi-a întâmpinat sărbătoreşte
oaspeţii, cu frumoase afişe şi bannere, cu teatrul pavoazat
cuceritor şi cu romanţe difuzate în surdină, cu scena
propunând un amestec de epocă, o trăsură dominând
fundalul, cu un tablou desprins parcă din Delta Dunării, cu
mult stuf şi raţe sălbatice. Iar programul de sală, oferit şi de
această dată gratuit spectatorilor, ca şi cupa cu vin de Cotnari
din pauză, a fost, practic, o mică enciclopedie, cu informaţii
complete despre jurii, concurenţi, fotografii, repertorii,
preselecţii, recitaluri, prezentatori (actriţa Alexandra
Velniciuc a fost şi de această dată la mare înălţime), dirijori,
orchestre, dar nu numai. Astfel, se face referire la “Casa
romanţei”, muzeu absolut excepţional din Târgovişte, unde o
planşă specială prezintă istoria actualului Imn Naţional al
României, provenit din romanţa “Din sânul maicei mele” de
Anton Pann (pe versurile poetului târgoviştean Grigore
Alexandrescu), compusă în 1836, a cărei linie melodică a fost
aleasă în 1848 de Andrei Mureşanu pentru a ilustra poezia sa
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“Un răsunet”. Este publicat de asemenea Apelul pentru
introducerea Romanţei în Lista Reprezentativă UNESCO a
Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii, semnat de
specialişti în patrimoniu cultural din 12 ţări. Sub semnătura
Alinei Mavrodin Vasiliu, director artistic al manifestării şi
directoare a Centrului cultural pentru UNESCO “Cetatea
Romanţei”, se face o trecere în revistă a altei iniţiative demne
de toată stima - programul naţional de concerte “Romanţa ne
uneşte”, cu spectacole găzduite de Craiova, Cluj-Napoca,
Alba Iulia, Chişinău, Bucureşti, Constanţa, în care valoroasa
artistă a fost nu numai cap de afiş în recitaluri, dar şi
prezentatoare, dânsa fiind de fapt fermentul tuturor
acţiunilor circumscrise romanţei la nivel naţional din ultimii
5 ani.
Audienţa sporită a festivalului a însemnat şi ea enorm,
pentru că până nu demult romanţa era percepută ca un gen
minor, gustat doar de melomanii în vârstă. Prin implicarea
TVR, în postura de co-producător, cu transmisiile integrale
în direct pe TVR3 (cu cele 5 posturi regionale) şi secvenţe
retransmise pe TVR2, TVRi, TVR Moldova, lucrurile s-au
schimbat radical, un partener serios fiind şi Radio România,
cu cele 5 canale ale sale (“Antena satelor” a transmis în direct
gala laureaţilor), precum şi publicaţiile“ Actualitatea
Muzicală” sau “Ultima Oră”. Referitor la partenerii audiovideo, opinăm că ar fi meritat mult mai mare atenţie
evenimentele găzduite în foyer, în cele 3 pauze ale concertelor
(programul a fost lung şi dens). S-a detaşat, de departe,
inaugurarea standului permanent al Casei de discuri
Eurostar, în prezenţa producătorilor Venera şi Paul Stîngă,
cu zeci de noi apariţii de muzica uşoară şi romanţe, între care
albumul în premieră “Romanţe de aur” al Alinei Mavrodin
Vasiliu, dar şi alte CD-uri editate special în acest scop
(Nicolae Niţescu, George Rotaru, “Târgovişte, romanţă
nouă”, s.a.). Un interes uriaş a stârnit lansarea ediţiei revăzute
şi actualizate a “Istoriei Crizantemei de aur”, monumentala
lucrare a lui Teodor Vasiliu, apărută în condiţii grafice
senzaţionale şi distribuită gratuit, graţie Primăriei
Loja juriilor

Municipiului Târgovişte. “Omagiu corifeilor romanţei” a fost
un alt eveniment, realizat cu sprijinul Fundaţiei “Henry
Mălineanu” (sponsor al festivalului), cu scopul promovării
creaţiei renumitului compozitor, precum şi a altor creatori ai
generaţiei sale. În sfârşit, atât pe scenă, cât şi în foyer a fost
promovată “Marea poezie a romanţei”, prin albumele
conţinând romanţe pe versurile poeţilor Eminescu, Coşbuc,
Goga, Alecsandri, în interpretarea aceluia care a fost omagiat
pentru “O viaţă închinată romanţei”, Gheorghe Sărac. Inafara
sponsorului oficial, Cotnari, alţi sponsori au mai fost EuroGas
Prescom Fieni, Adelle Style, Iulia Flower Iris Târgovişte.
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În rândurile de mai sus am reuşit să parcurgem doar o
mică parte din formidabilul program al festivalului, care a
inclus, înafara celor 6 ore zilnice de la sală, simpozioane şi
mese rotunde la “Casa romanţei”, conferinţe de presă. Ca de
obicei, concursul a inclus cele două secţiuni, Interpretare şi
Creaţie. Juriul de la Interpretare l-a avut drept preşedinte de
onoare pe maestrul Eugen Doga, cei însărcinaţi cu stabilirea
ierarhiei finale fiind Daniela Vlădescu, Alexandru Pugna,
Florentina Satmari, Matilda Pascal Cojocăriţa, Antoniu
Zamfir, Petre Neamţu, Florin Georgescu, Alina Mavrodin
Vasiliu, acompaniamentul fiind asigurat de orchestra “Dor
romănesc” dirijată de Stefan Cigu. Trofeul a fost acordat,
Eugen Doga, Nicoleta Vasile, Daniel Stan, Alina Mavrodin

de Prut…). Preşedinte al juriului a fost maestrul Jolt
Kerestely, dânsul fiind secondat de Marius Ţeicu, Viorel
Gavrilă, Mircea Drăgan, iar din partea basarabeană de
Constantin Rusnac, Svetlana Bivol, Aurelian Dănilă.
Festivitatea de premiere a adus la rampă, înfara principalilor
organizatori, pe Adrian Cioroianu, ambasador al României
pentru UNESCO la Paris, şi pe Doina Gradea, preşedinte al
TVR. În acompaniamentul orchestrei “Romanţa”, dirijate de
Lucian Vlădescu, au fost audiate, în ordine inversă, melodiile
premiate. Surpriză şi la aceasta secţiune, premiul I plecând la
Iaşi, cucerit fiind de melodia unui debutant, Marcel Maxim,
“De ce pleci? De ce-ai veni?”, deşi toate pronosticurile
mergeau către “Povestea mea” de Nicolae Caragia (tot locul
II, ca şi anul trecut). Mare bucurie pentru veteranul
compozitor local Marcel Morărescu, premiul III cu “Pe sub
castanii înfloriţi”. Valorosul compozitor basarabean Marian
Stârcea a fost distins cu premiul special “Ionel Fernic”, pentru
“Oda vieţii”, iar vasluianul Marcel Iorga a intrat şi de această
dată în palmares, cu “Romanţa inelului” (premiul “Romanţa
ne uneşte”). Decan de vârstă şi deţinător al numeroase
distincţii la Târgovişte, Ionel Bratu Voicescu a fost
recompensat cu premiul “Henry Mălineanu”, pentru piesa
“Amândoi”. Un debut aplaudat, încununat cu premiul
special “Cetatea romanţei”, pentru “Romanţa malului de
mare”, a fost cel al îndrăgitului compozitor şi solist de muzica
Crisna Munteanu

oarecum surprinzător, având în vedere ca n-are studii
muzicale, Nicoletei Vasile, 34 de ani, din Aninoasa, jud.
Dâmboviţa. Ea a reuşit să-i devanseze pe Alina Ureche, 30,
Republica Moldova (pr. I), Theodora Manolache, 22, Iaşi (pr.
II), Ionuţ Cristinel Boancheş, 26, Constanţa (cu o treaptă mai
sus în urmă cu 3 ani) - pr. III. Elevul de 18 ani Matei Tudose
din Braşov a cucerit premiul special “Ioana Radu”, Lidia
Bahnaru din Chişinău a fost recompensată cu un alt premiu
special, “Romanţa ne uneşte”, iar Ina Cristea, 31, Iaşi, cadru
didactic la Universitatea de arte “G. Enescu”, a dobândit
premiul “Cetatea romanţei”, interpretând cu sensibilitate
creaţia mentorului său Titel Popovici, “Îmi pare rău”.
Finaliştii au mai dat viaţă unor lucrări compuse de Ion
Paul Surugiu-Fuego, A. Mavrodin

Vasilescu, Nelu Danielescu, Mia Braia, Paraschiv Oprea,
Florentin Delmar, Dan Mizrahy, Constantin Bardan, Gherase
Dendrino, George Cavadia, Mircea Vasilescu, Angela
Moldovan, N. Kirculescu, Ioan Tomescu, Aurel Giroveanu,
Dan Stoian, Cornel Vântu, George Grigoriu.
Juriul secţiunii de Creaţie a fost desemnat de Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor din România, respectiv de
Uniunea muzicienilor din Moldova (să speram ca pe viitor
această paritate să fie respectată şi la competiţiile de dincolo
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uşoară Ovidiu Komornyik. Piesele laureate au fost
interpretate, în ordinea citării lor în textul de faţă, de Aurel
Niamţu, Iordache Basalic, Cristi Petrescu, Raisa Bârnaz,
Daniela Răduică (o voce remarcabilă), Ina Dincă Velica, Iulian
Bratu. Între debuturile de la secţiunea de Creaţie: Gheorghiţa
Burcea (laureată a festivalului “Rapsodii de toamnă” de la
Câmpulung-Muscel) şi mai ales cel al cunoscutului muzician
militar Ionel Croitoru, cu o romanţă încredinţată lui Marcel
Roşca, venit special din Germania. Distins cu premiul II la
ediţia anterioară, Viorel Covaci a sperat la o nouă bună
clasare, dar juriul, se pare, ar fi dorit o mai mare apropiere
de specificul romanţei în ce priveşte textul şi interpretarea
piesei “Romanţa pădurii”. Într-un moment “In memoriam”
Dumitru Lupu ne-a fost reamintit cântecul distins în 2017 cu
premiul I, “Voi nu vedeţi că deranjaţi?” - versuri şi
interpretare acelaşi Marian Stere.
Se înţelege, dincolo de emoţia concursurilor, atenţia
marelui public a fost atrasă în bună măsură de secvenţele
înafară de concurs, de la “Bobocii de crizantemă” Mihaela
Spiridon, 11 ani, Botoşani, şi Andreea Tican, 12, Chişinău, la
marile vedete ale genului. Din acest punct de vedere, marea
revelaţie a fost Paul Surugiu-Fuego, recitalul său, pus sub
genericul “De la doină la romanţă”, fiind absolut copleşitor,
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prin intensitatea emoţiei, talent actoricesc şi trecerea lejeră de
la un gen muzical la altul. Şi cum el a încheiat cu “Of,
inimioară!” (1968, Edmond Deda), ne-am amintit că de-a
lungul ultimilor ani Alina Mavrodin Vasiliu a marcat această
apropiere dintre romanţă şi alte genuri muzicale, prin
recitalurile susţinute aici de Marina Voica, Stela Enache,
regretatul Alexandru Jula, Adrian Nour, Maria Buză, care ar
putea continua în anii următori, pentru o necesară
diversificare, cu invitarea altor artişti, cum ar fi Alexandru
Arşinel, Petre Geambaşu, Gabriel Dorobanţu, George
Rotaru… Aşa a fost, la actuala ediţie, show-ul lui Sergiu
Cioiu, cu “Romanţe printre stele” şi îndeosebi cu cântecele
poetice ale lui Alexandru Mandy. O altă idee aplaudată a
directoarei artistice, dacă tot vorbim de dialogul artelor, a fot
recitalul muzical-poetic susţinut de actriţa Daniela Nane, cu
Miruna Ionescu şi formaţia Valenn Albeşteanu

un omagiu marilor poeţi, şi de ilustra harpistă Cristina
Munteanu, cu un fond muzical asigurat de teme muzicale
celebre aparţinând unor Marţian Negrea, Laurenţiu Profeta,
Dan Mizrahy, Henry Mălineanu, Dan Stoian. Un regal, şi
acesta, ca şi “Poveste din Bucureştii de altădată”, în care
delicata, atât de înzestrata actriţă şi cântăreaţă Miruna
Ionescu a revenit pe scena festivalului, unde a fost ani la rând
o fermecătoare prezentatoare. Adusă la rampă împreună cu
formaţia reputatului violonist Valentin Albeşteanu,
“Povestea…” a fost exact ceea ce trebuie la o asemenea
manifestare: un fior de tandră emoţie şi nostalgie. Tot din altă
zonă a muzicii a fost “recrutat” recitalul lui Constantin
Lătăreţu şi al tarafului său, care n-a ocolit creaţii de Ionel
Fernic sau Vasile Veselovski, precum şi acela al cunoscutului
interpret de muzică populară (a nu se uita totuşi că este
absolvent al Academiei de muzică “Gh. Dima” din ClujNapoca!) Gheorghe Turda, care a adus la microfon, cu vocea
sa impresionantă, câteva partituri binecunoscute.
Recitalurile circumscrise strict romanţei au fost extrem
de diverse şi de atractive. Margareta Ivănuş (Republica
Moldova), Trofeu în 1990, a optat pentru un medalion
componistic Constantin Rusnac, încheiat cu compozitorul la
pian. Ne-am putea închipui o “Crizantemă” fără Florin
Georgescu? Ca de obicei, îndrăgitul tenor a alescâteva
romanţe celebre, în timp ce colega sa de juriu şi de celebritate
Daniela Vlădescu a fost din nou strălucitoare, trecând cu
distincţie de la romanţă la “surorile” ei, şansoneta şi fado-ul.
Cristian Lorand a oferit un medalion Dan Mizrahy, mentorul
său, cu patru titluri mai vechi, în timp ce un alt laureat, ceva
mai recent, Bogdan Hrestic, şi-a grupat repertoriul sub
genericul “Mari poeţi ai romanţei”. Silvia Goncear, artistă
emerită a Republicii Moldova (unde, să nu uităm, Paul
Surugiu-Fuego este Artist al poporului!), a cucerit Trofeul la
Târgovişte în 2008 şi ne-a propus un duios remember cu
romanţe de Aurel Giroveanu, Florentin Delmar, Titel
Popovici, Emil Gavriş. O altă secţiune a grupat “Voci de aur
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ale romanţei”, între acestea fiind Domniţa Moroşanu (Trofeu
în 1993), Sorin Lupu (Trofeu în 2010), marea speranţă Tudor
Bărbos (pr. I în 2016), Zorina Bălan (Trofeu în 2016), George
Cojocărescu (Trofeu la “Crizantema de argint” de la Chişinău
în 2017), Olguţa Berbec (Trofeu în 2017), Jana Gherbovei din
Rep. Moldova (Trofeu la Chişinău în 2018). După cum se
vede, sunt promovaţi în continuare laureaţii din trecut, ceea
ce este foarte bine. Specială a fost şi anul acesta prestaţia
grupului vocal “Doruleţul”, condus de Mihai Vlădăreanu,
impresionând mai ales prin încă puţin cunoscuta romanţă
“Din sânul maicei mele” de Anton Pann, adaptată şi în formă
de cântec bisericesc de Gavril Ucenescu. Inspirat de un
discurs patetic al Mitropolitului Andrei Şaguna, poetul
Andrei Mureşanu scrie o poezie în care românii sunt chemaţi
să se trezească din somnul cel de moarte şi aşa ia naştere “Un
răsunet”, actualul nostru Imn Naţional. “Doruleţul” a cântat
alături de întreaga sală celebra romanţă eminesciană a lui
Guilelm Şorban, “Mai am un singur dor”, dar mai ales, cu toţi
artiştii pe scenă, “Ciobănaş cu 300 de sute de oi”, cântec
emblematic care încheie, simbolic, în ultimii ani, toate marile
festivaluri ale romanţei.
Comisia Naţională a României pentru UNESCO şi
Federaţia europeană a asociaţiilor, centrelor şi cluburilor
pentru UNESCO au decernat, prin dr. Daniela Popescu, 8
diplome de onoare, iar organizatorii - 23 de Diplome de
excelenţă “O viaţă închinată romanţei” şi alte 12 Diplome de
excelenţă “Romanţa ne uneşte” unor instituţii cu contribuţii
esenţiale la propăşirea romanţei româneşti. Au fost onorate
cu diplome, flori, plachete, dar mai ales ovaţii, două mari
doamne ale romanţei, frumoase şi distinse amândouă, ale
căror recitaluri au însemnat adevărate lecţii de respect pentru
acest gen muzical şi pentru tradiţiile lui, prin implicare, gest,
talent actoricesc, opţiuni repertoriale, eleganţă. Matilda
Ştefan Cigu, A. Mavrodin

Pascal Cojocăriţa a trecut de la Ionel Fernic şi Constantin
Drăghici la contemporanul Constantin Bardan, iar Alina
Mavrodin Vasiliu (cum a putut fi atât de proaspătă şi de
copleşitoare la miezul nopţii, în ultima seară de festival, după
o trudă organizatorică infernală?) A accentuat la rându-i
preocuparea întru promovarea repertoriului de dată mai
recentă, din ultimele decenii, cu piese semnate de Vasile
Veselovski, Dan Stoian, Ioan Tomescu, Paraschiv Oprea.
Indiscutabil, romanţa românească se află pe mâini bune!
În toamna anului 1968, în actuala clădire de
patrimoniu care găzduieşte “Casa romanţei” se semna actul
de naştere a festivalului “Crizantema de aur”, care a intrat,
după cum se vede, sub cele mai bune auspicii în a doua
jumătate de veac a existentei sale. La a 52-a ediţie să sperăm
că vom putea anunţa introducerea romanţei în lista
reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial
al Umanităţii!
Octavian URSULESCU
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Binefacere

Muzică şi caritate
Reputatul Big-band Radio, cu compozitorul Ionel
Tudor la pupitrul dirijoral, a fost amfitrionul muzical al
unei manifestări de înaltă ţinută organizate de Primăria

Mihai Mugur Toader, Corina Chiriac, Nicoleta Paninopol

sectorului 2 al Capitalei, prin Centrul cultural “Mihai
Eminescu” (CCME). Invităm pe toţi cei care n-au făcut-o
încă să viziteze elegantul sediu al CCME din str. JeanLouis Calderon, unde vor descoperi o ambianţă culturală
rafinată, cu săli de expoziţii, de concerte (aici am asistat
cu câteva luni în urmă la un recital al lui Sergiu Cioiu),
directoarea generală, Nicoleta Paninopol, fiind un
remarcabil manager, aşa cum ne-am dori la toate
instituţiile de profil. De altfel, dânsa a deschis Balul de
caritate “Împreună împlinim un vis” găzduit de Velveto
Finest Ballroom, a cărui Sală Rondă a fost arhiplină cu un
public distins (ţinuta obligatorie: black tie, ca la premiile
Oscar!). Iniţiatorul şi susţinătorul acestui proiect,
primarul sectorului 2, Mugur Mihai Toader, a informat
pe cei prezenţi despre scopul nobil al acţiunii, organizate
în sprijinul Asociaţiei P.A.V.E.L. (Primind Ajutor Viaţa
Este Luminoasă): îmbunătăţirea vieţii copiilor şi tinerilor
bolnavi de cancer, leucemie şi anemii grave prin acordarea
de sprijin moral, informaţional, psihologic, social şi material

Monica Anghel şi Orchestra Radio, dirijor Ionel Tudor
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celor bolnavi şi familiilor lor. Fondurile, consistente, s-au
strâns atât prin donaţii, cât şi prin participarea la licitaţii cu
obiecte de artă sau cu tricouri cu autograf ale unor mari
campioni, prezenţi în sală (Helmuth Duckadam, Horia
Tecău, Marius Nicolae, Necula “Rică” Răducanu). Se
înţelege însă că atracţia principală a fost
programul muzical. Reprizele muzicale ale bigbandului radio, cu compozitorul Andrei Tudor
secondându-şi tatăl la pian, cu standarde de pop
şi jazz, au fost incandescente, nemaivorbind de
cele trei recitaluri ale vedetelor invitate.
Efervescenţă, captivantă, ca de fiecare dată,
Corina Chiriac a interacţionat cu publicul,
antrenându-l la dans, cu şlagărele semnate de ea
însăşi, inclusiv versurile, sau de Vasile
Veselovski, Marius Ţeicu (“Mama, doar mama” cât de potrivit a sunat în această ambianţă!),
Nicolae Caragia. La rându-i într-o formă vocală
de zile mari, Monica Anghel a dovedit că nu
întâmplător este o colaboratoare de bază a
orchestrei, trecând cu uşurinţă de la şlagărele
româneşti care au consacrat-o, semnate de
Laurenţiu Profeta, Cornel Fugaru, Marius Ţeicu,
Ionel Tudor la un colaj alcătuit din refrene ale
unor piese româneşti nemuritoare, încheind cu câteva
evergreen-uri internaţionale care au ridicat efectiv sala în
Ionel Tudor, Cezar Ouatu

picioare. Proaspăt întors din Italia, contratenorul Cezar
Ouatu a impresionat printr-un program foarte judicios
gândit, cu arii celebre, hit-uri fără
vârstă, teme muzicale din filme,
canzonette, din care n-au lipsit
“Nessun dorma”, “Caruso”, “O sole
mio”, “Parla più piano”, “You raise me
up”. Balul s-a încheiat sub semnul
ritmurilor balcanice antrenante aduse
în scenă de Mahala Rai Banda, într-o
dezlănţuire de energie şi culori
timbrale care a dovedit că nu
întâmplător este una din cele mai
apreciate grupări de “world music”
din această parte a Europei. Dar,
dincolo de toate, important este faptul,
subliniat la final de directoarea
Nicoleta Paninopol, că pe ferestrele
Institutului Oncologic şi ale Spitalului
Fundeni soarele speranţei a trimis, în
plină iarnă, câteva raze…
Sabina GLIGA
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In memoriam
un prieten, un dascăl, un caracter de excepţie!
Pe scenă au urcat Ileana Şipoteanu, Gabriel
Dorobanţu, Daniel Iordăchioae şi trio-ul vocal Dumitrana
”Arta a însoţit cu entuziasm armele, conferind un relief Lupu, Raluca Enăşoiu, Anastasia Croitorescu, care au
distinct spiritualităţii militare. În anul Centenarului celebrăm interpretat şlagăre din repertoriul regretatului compozitor, în
Marea Unire atât prin omagiul pe care îl aducem înaintaşilor noştri acompaniamentul Orchestrei Reprezentative a Armatei,
care, în urmă cu 100 de ani, au pus bazele României Moderne, cât
condusă de colonelul Aurel Gheorghiţă, şeful
Gen. Cătălin Zisu cu Dumitrana Lupu şi Ileana Şipoteanu Serviciului Muzicilor Militare. Au fost prezenţi
invitaţi de seamă, personalităţi ale vieţii cultural –
artistice, oficiali ai Ministerului Apărării
Naţionale, colegi de breaslă, textieri, admiratori,
prieteni, fani, dar şi o importantă “delegaţie” de la
Constanţa în frunte cu textiera Carmen Aldea
Vlad şi cu prof. univ. dr. Radu Niculescu,
Facultatea de Arte, Universitatea “Ovidius” din
Constanţa. Cu toţii au avut ocazia să asculte, să
fredoneze şi să aplaude şlagărele compuse de
regretatul compozitor şi care au scris istorie – “Mă
întorc la tine, mare albastră” (Daniel Iordăchioae) –
versuri Viorela Filip, “Ce mult te-am iubit” –
versuri Mala Bărbulescu, “Rendez Vous” (Ileana
Şipoteanu) – versuri Viorel Popescu (Premiul
Special la Festivalul Mamaia 1994), “Hai, cântă
pădure” (trio), “Unde mergi, iubirea mea?” (Ileana
Şipoteanu şi Daniel Iordăchioae), “Să nu vii iar să
mă cauţi” şi ”Hai, vino iar în gara noastră mică”
(Gabriel Dorobanţu) – versuri Florin Pretorian.

Omagiu lui Dumitru Lupu

şi prin încercarea de a-i aduce pe oameni unul lângă
celălalt şi de a-i face să simtă, la unison, româneşte.
Muzica se numără printre fenomenele care îi apropie pe
oameni. Luminile rampei îi stimulează, deopotrivă, pe
artişti şi spectatori să ofere ce au mai bun în suflet şi să
împartă acest lucru cu cei din jur”.

Daniel Iordăchioae,
Orchestra reprezentavă a Armatei, dirijor Aurel Gheorghiţă

Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar
Naţional - instituţie care va sărbători 143 de ani de
la înfiinţare, condusă de inimosul colonel Cristian
Dorca (director) a găzduit spectacolul “Ce mult team iubit!”, dedicat compozitorului Dumitru Lupu.
O personalitate artistică remarcabilă, un creator de
şlagăre cu merite deosebite la îmbogăţirea
patrimoniului cultural românesc, un muzician atât
de talentat şi de iubit, cu o carieră exemplară în
promovarea şi cultivarea pasiunii faţă de tot ceea ce
înseamnă muzicĂ, dar, mai presus de toate, un om,
Oana Georgescu, Constann Spânu

AM

După cuvântul de bun venit al
prezentatorilor Oana Georgescu şi colonel
Constantin Spînu, a fost vizionat filmul de scurt
metraj “Te voi iubi mereu!”, realizat de Trustul
de Presă al Armatei (felicitări pentru implicare
şi coordonare colonelului Ion Ciontea, fost şef
al instituţiei, condusă acum de Comandor
Alexandru Leaua), şi a fost dezvelit portretul
compozitorului, pictat de artistul Valentin
Tănase, directorul Studioului de Arte Plastice al
Armatei.
Rând pe rând, au luat cuvântul
compozitori, textieri, prieteni, colegi şi
admiratori ai lui Dumitru Lupu, printre care
Carmen Aldea Vlad, Viorel Popescu - vocea
inconfundabilă a Radio România, fost director
al postului cu acelaşi nume, textier al multor
piese compuse Dumitru Lupu, prof. univ. dr.
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În memorian
începând cu anul 1860. Astăzi este singura unitate a Armatei
României care execută misiuni de ceremonii şi onoruri
militare la cel mai înalt nivel. Brigada de gardă este o unitate
de prestigiu a armatei române, gata oricând să
Gabriel Dorobanţu îndeplinească misiunile primite, iar uniforma
de protocol a militarilor Brigăzii 30 Gardă
„Mihai Viteazul” a devenit emblematică nu
doar pentru armată, ci şi pentru România.
În aplauzele spectatorilor a urcat pe
scenă generalul Cătălin Zisu, comandantul şi
coordonatorul instituţiilor de cultură din
Armata României, care a dezvelit, împreună cu
artistul Valentin Tănase, macheta unui
monument, denumit ”Legendele muzicii uşoare
româneşti”. “Acest proiect de suflet va fi ridicat
anul viitor în Bucureşti, spre cinstirea interpreţilor,
compozitorilor, textierilor, aranjorilor, tuturor celor
care vreme de decenii au construit fundamentul
solid al repertoriului bogat, valoros şi fără vârstă al
genului muzicii uşoare româneşti, lăsând în urma
lor repere esenţiale pentru evoluţia şi continuitatea
acestei arte atât de îndrăgite de publicul larg” - a
menţionat generalul Cătălin Zisu în discursul
său.

Radu Niculescu şi drd. Alexandru Neş – Facultatea de Arte,
Universitatea “Ovidius” din Constanţa, realizatoarele şi
prezentatoarele Olivia Sima (Radio România Internaţional)

şi Doina Caramzulescu (Radio Vacanţa),
compozitorul Viorel Covaci ş.a. A fost
vizionat şi mesajul video transmis de
Octavian Ursulescu celor prezenţi la
eveniment. Alături de recitalurile artiştilor
invitaţi, au urmat câteva piese şi arii celebre
interpretate
de
violonistul
Stelian
Ungureanu, directorul Ansamblului Artistic
al Armatei, două momente muzicalcoregrafice ale Ansamblului de copii
ANDANTINO al Cercului Militar Naţional,
iar drill-team-ului Brigăzii 30 Gardă “Mihai
Viteazul” a încântat publicul cu o
demonstraţie de măiestrie în mânuirea
armamentului. Această unitate de elită a
armatei este depozitarul şi continuatorul
tradiţiilor tuturor unităţilor de gardă,

I. Şipoteanu, D. Iordăchioae

A
urmat
momentul
emoţionant
al
decernării de către General
Locotenent Cătălin Zisu,
Comandantul
Comandamentului Logistic Întrunit, a
diplomelor
de
excelenţă ARMATA PREŢUIEŞTE
ARTIŞTII - în numele
Instituţiilor de Cultură din
Armata României, lui Daniel
Iordăchioae,
Gabriel
Dorobanţu
şi
Ileanei
Şipoteanu.
Trofeul
“In
memoriam”, pentru întreaga
activitate a compozitorului
Dumitru Lupu pe tărâmul
muzicii, teatrului şi filmului a
fost înmânat soţiei şi fiicei,
Ileana
şi
Dumitrana,
emoţionate până la lacrimi.
Lelia PRUNDU
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Pop-rock

Formaţiile noastre
Cine mai crede că zona rockului nostru se rezumă doar la
”dueluri” de chitare electrice se înşeală: există acum colaborări cu
ansambluri simfonice, filmări în Japonia, înregistrări prin internet,
proiecte aparte, texte sociale sau motivaţionale, prezenţe la
festivaluri de film, difuzări pe streaming - un ”serial” din care vă
prezentam câteva secvenţe în rândurile următoare.
Viţa de vie, premianta revistei noastre, a lansat
Sorcova, cel de-al patrulea single extras de pe Şase (-), cea dea doua parte a albumului ŞASE/ ŞASE, lansat ulterior. Noul
single completează povestea celei de-a doua părţi a
albumului – ŞASE (-), începută de piesele Haihui, Dur de-a
dura şi ialapet. Videoclipul piesei Sorcova a avut premiera în
Viţa de vie

cadrul Festivalul Internaţional de Film de Animaţie,
„Anim’est”. „Cel mai nou single Viţa de Vie, Sorcova, este o
reinterpretare a motivului sorcovei populare, cea cântată de
copii imediat după Anul Nou, în care sorcova devine o
baghetă cu proprietăţi magice” a declarat Adrian Despot.
Luna Amară a lansat cel de-al şaselea album de studio,
NORD, cu un mesaj puternic, care ne pune în faţa alegerii de
a-l trece sau nu prin filtrul ignoranţei. Noul material
discografic Luna Amară - NORD conţine unsprezece piese.
Înregistrat integral în Sala Radio, la Radio Cluj, sub bagheta
inginerului de sunet Dan Georgescu, noul album Luna
Amară – NORD este produs şi distribuit de Universal Music
România. Coperta materialului este realizată de Costin
Chioreanu/ Twilight 13Media Design. NORD este promovat
în cadrul unui turneu ce va cuprinde 12 oraşe din România şi
Republica Moldova .
Phaser lansează single-ul “Indestructibil”, cu un
videoclip filmat în Japonia şi în România O parte din
videoclipul piesei a fost filmat la Timişoara, dar cadrele cu
adevărat inedite au fost realizate în Japonia, în diferite locaţii
din Tokyo. Pentru realizarea videoclipului trupa a colaborat
din nou cu echipa Sebastian MARU Films din Timişoara.
Există deja o serie de proiecte create în această formulă,
inclusiv pentru single-ul precedent “Până vine dimineaţa“
dar şi videoclipuri anterioare cum ar fi “Călători”(filmat în
totalitate în Islanda) şi “Mă aprinzi”. Muzica şi versurile sunt
semnate de membrii formaţiei, iar producţia şi masterizarea
au fost realizate de George Hora de la Studio66. În toamna
anului trecut Phaser a început colaborarea cu MediaPro
Music şi Universal Music Romania. “Indestructibil” este al
patrulea single după “Alerg”, “Călători” şi “Până vine

AM

dimineaţa”. Din componenţa trupei fac parte Carina Dumitru
(voce), Radu Racz (bas), Sebi Bârzeianu (chitară), Lucian
Oprişan (clape) şi Arnold Birta (tobe).
Golan a marcat startul sezonului cu lansarea unui nou
material, Golan Symphonic 3.0, printr-un concert la Arenele
Romane. Piesa “September Fall” se joacă (aşa cum îi
sugerează şi titlul) cu stări şi fragmente de poveşti, iar
responsabilii pentru capturarea acestei nostalgii în videoclip
sunt Raya al Souleiman şi Horaţiu Şovăială. Este cea de-a
treia şi ultima ediţie în acest concept, armonii între clasic şi
electronic, Golan Symphonic & guests.
Reşiţa Rocks. “A God Damn Life”, noul single al
proiectului REŞIŢA ROCKS, este disponibil pe platformele
de streaming şi download (Spotify, Apple Music, Amazon,
iTunes, Google Play, Deezer). Piesa aparţine în original
formaţiei SCREAMING HEADS, din Reşiţa. Octavian “Vita”
Horvath de la IMPLANT PENTRU REFUZ şi BLAZZAJ,
invitat special, a reuşit să dea un suflu nou acestei piese,
lansată acum aproape 25 de ani. Înfiinţată în 1994, odată cu
boom-ul stilurilor Hardcore şi Rap Metal, SCREAMING
HEADS şi-a câştigat popularitatea în faţa publicului şi a
presei. Albumul de debut, “Trăind Degeaba”, a apărut în
anul 1996 şi a fost înregistrat în componenţa Alecu Lörincz
(voce), Flavius Suciu (chitară şi voce), Toni Dijmărescu
(chitară), Lucian “Dio” Adam (bass) şi Cătălin Gavrilă
(baterie). În 2006, a fost lansat mini-albumul “A Real Live”,
din concert, iar în 2012, albumul ”Reinforced“, distribuit de
Universal Music Romania. Proiectul REŞIŢA ROCKS s-a

înfiinţat în 2016 la iniţiativa muzicienilor Toni Dijmărescu,
Adrian Niţulescu şi Flavius Suciu, ce şi-au propus să
promoveze artiştii şi trupele rock din Banatul Montan.
Proiectul se desfăşoară exclusiv online (cei trei locuiesc în ţări
diferite - România, Spania şi Germania), înregistrările sunt
realizate separat, fiind apoi mixate şi masterizate de Flavius
Suciu în DadiuStudio, din localitatea spaniolă Alcossebre.
Proiectul grafic este realizat de artistul Radu Damian.
La un an de la concertul aniversar #IRIS40, celebra
formaţie îşi respectă promisiunea făcută fanilor şi a lansat un
nou material discografic, în cadrul unui concert. „Lumea
toată e un circ” este titlul noului album IRIS, cu 14 piese
înregistrate pe parcursul unui an de zile. Compoziţia aparţine
membrilor trupei IRIS, iar versurile acestora sunt semnate de
George Costinescu, Relu Marin, Sorin Poclitaru, Andrei
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Pop-rock
Păunescu şi Liliana Ştefan. Primele trei single-uri de pe acest
nou album au fost prezentate publicului începând cu vara
anului trecut, fiecare dintre acestea a fost lansat alături de câte
un videoclip: „Poţi spune orice”, „Poveste fără sfârşit”,
„Noapte nebună”. IRIS îi are în componenţă pe: Nelu
Dumitrescu (baterie) şi Nuţu Olteanu (chitară) - membri
fondatori, Relu Marin (claviaturi), Costi Sandu (voce), Andrei
Iris

Bălaşa (chitară), George Costinescu (chitară bas) şi Cristi
Dumitrescu (baterie).
VUNK şi Feli, “Toţi demonii mei”: Dragostea este
religia fără atei - mesajul principal al acestui mai nou
cântec. Gândit cinematografic, de la cheia de lumină la
styling, la ritmul de montaj, care duce spre maniera filmelor
din anii ’50, videoclipul piesei “Toţi demonii mei” este un
îndrăzneţ proiect din muzica românească. De peste 13 ani,
Vunk este formaţia premierelor în rockul nostru: primul
show multimedia, primul afiş exclusiv din gifuri sau primul
videoclip filmat live pe Facebook, utilizarea celor mai noi
tehnologii şi cântece ce aveau să fie pe primul loc în topurile
radio de-a lungul a multor săptămâni: “Pleacă”, “Aşa, şi?”,

Andrei Tatu, bass – Ionuţ Grigore, tobe – Chester şi voce –
Liviu Mateescu, toate fiind îmbinate de producătorul
Vladimir Ivanov. Piesa este ilustrată printr-un lyric video
creat de Anya Dimitrov şi inspirat de creaţiile prestigioasei
şcoli de arte vizuale La Cabre din Bruxelles. Rădăcinile
Arthur Project se regăsesc în anul 2003, pe când Eugen Arthur
şi Liviu Mateescu au format Interzis, grup cu numeroase
concerte susţinute prin ţară, dar şi pentru interpretarea
Imnului Stejarilor, imnul oficial al echipei naţionale de
rugby. În 2013, a luat fiinţă în mod concret Arthur Project, iar
începând cu 2015 se poziţionează drept un proiect axat
îndeosebi pe muzica instrumentală, dar nu numai. Formaţia
a fost prezentă pe scena unor festivaluri importante de la noi
şi a fost invitată să deschidă concertele unor artişti precum
Jan Akkerman, Accept, Celelalte Cuvinte sau Cargo, iar anul
acesta, Arthur Project a fost selectată personal de Joe Satriani
pentru a cânta în deschiderea show-ului său de la Arenele
Romane. Formaţia are la activ şi un album, Every now and
then, format din 9 compoziţii instrumentale. În acest moment
Arthur Project înseamnă Eugen Arthur (chitară), Nina Neagu
(tobe) şi Liviu Mateescu (voce).
Moise. La două luni de la lansarea videoclipului piesei
“Cine eşti, cine sunt”, formaţia MOISE revine cu un nou
single - “Lumea mea”, compusă şi produsă de Alin Moise.
Este o baladă uşor atipică, o poveste de dragoste care
ilustrează despărţirea şi tot valul de emoţii şi stări care vin în
Moise

Vunk

“Scapă-mă de ea” sau “Numai la doi”. În 2017 s-a lansat cel
de-al 8 album al lor, “Extrovertit”, în cadrul unui
grandios show indoor,” Secretul tău”. In 2018 la Arenele
Romane un concert rock acompaniaţi de o orchestră de peste
50 de muzicieni. Pe 28 mai 2018 lansează la TIFF primul
documentar al unei formaţii rock româneşti, “Vunk- Jur să
spun adevărul”
Arthur Project. Un proiect proaspăt apărut pe piaţa
muzicală de la noi, însă format din muzicieni cu o experienţă
de 20 de ani, lansează Happiest Days: din punct de vedere
compoziţional, un puzzle, fiecare instrument aducându-şi
propria personalitate în joc: chitară – Eugen Arthur, pian –
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urma acesteia. Noul single beneficiază de un videoclip
realizat în colaborare cu SeeDigital Set & Post. Componenţă:
Alin Moise - chitară, Adrian “Geagea” Mariaş - voce, Robert
Rîşteiu - baterie şi Alexei Nichiforof - bass.
Proconsul. Visele care nu dorm - piesă manifest, al
doilea featuring cu UDDI, după ce la începutul acestui an au
lansat o piesă în colaborare cu Francisca – „Arunci cu
umbra”. Iubirea nu doare niciodată, ci mai degrabă dor
îndoielile şi fricile venite din trecut. Aceste gânduri le
punctează şi noul single Proconsul, piesă compusă în
studioul HaHaHa Production, de Robert Anghelescu, Dragoş
Dincă, Theea Miculescu, Roland Kiss, Şerban Cazan, Lucian
Nagy şi Dragoş Udilă. Videoclipul este regizat de Raseth
Wise şi aduce în imagini o poveste despre curaj, învăţare,
iubire, zilele copilăriei.
Humans. Reprezentanţii României în finala
Eurovision din 2018 revin cu un nou single - “Binele meu”.
După “ Goodbye”, revin cu un cântec inspirat de haosul ce ne
înconjoară, o temă socială, lumea haotică în care trăim.
Formaţia a luat naştere în 2017, lansând până în prezent
single-urile “Îndură inima” şi “Goodbye”. Un proiect muzical
format din Cristina Caramarcu, Adrian Tetrade, Alin Neagoe,
Alexandru Cismaru şi Alex Matei. Aceştia au făcut parte
anterior din proiecte muzicale diferite.
Florin-Silviu URSULESCU
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Eveniment

Şlagărele României
Un minunat concert de restituire a adevăratelor
cântece de succes ale muzicii uşoare româneşti ne-a propus
Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucureşti (CSMB)!
Am scris “adevăratelor”, fiindcă este vorba de titluri a căror
popularitate uriaşă a fost verificată de-a lungul multor
decenii, ceea ce dorim sincer şi pieselor cu care suntem
bombardaţi zilnic în prezent la posturile de radio. Şi nu este
vorba doar de şlagăre în sine, ci şi de adevăratele VOCI
Ioana Sandu

ALE ROMÂNIEI – artişti al căror nume este rostit cu
respect şi dragoste. Iar sălile, atunci când ei apar pe afiş,
sunt mereu arhipline, aşa cum s-au întâmplat lucrurile şi la
concertul găzduit (ca de obicei impecabil) de Teatrul de
revistă “Constantin Tănase”.
La invitaţia organizatorilor, fiecare din cei cinci artişti
a venit în faţă publicului cu cele mai îndrăgite refrene
proprii. Doar Ioana Sandu, în pofida zecilor de melodii
lansate pe cele mai bine de 15 albume, a fost rugată, datorită
repertoriului său foarte vast, să realizeze o trecere în revistă

Vilmanyi). Şi cum toate acestea au beneficiat de noi
orchestraţii semnate de soţul artistei, Francisc Reiter, la bis
Ioana Sandu a ales să cânte o compoziţie a acestuia cu
dureroase reverberaţii în sufletul spectatorilor mai în
vârstă, “Întoarce, Doamne, anii mei!”.
Marina Voica reprezintă, la cel mai înalt nivel, o
istorie a şlagărului românesc de muzică uşoară, pe care l-a
slujit cu cinste timp de mai bine de 55 de ani, aşa cum este
descris în volumul biografic “Marina Voica, drum spre
legendă”. O parte din această legendă vie a fost scrisă chiar
în spectacolul de faţă, prin compoziţiile proprii “Într-un colţ
de cafenea (Şi afară plouă, plouă…)”, “O căsuţă la marginea
satului”, “Bucureştiul e micul Paris” (care chiar ar merita o
atenţie specială din partea Primăriei Capitalei),
nemaivorbind de pateticul, tulburătorul “Să nu ne
despărţim” de Gherase Dendrino, cu care şi-a încheiat
formidabilul recital. Prestaţia ei, cu dans şi umor, a fost din
nou copleşitoare - o lecţie de vitalitate şi profesionalism
înalt. Aşa cum îşi doreşte, manifest, să-i calce pe urme tiza
sa, Marina Florea, mai ales că pe timpul verii doar trece
şoseaua, de la Cornu la Breaza, pentru a mai sta amândouă
la poveşti. La rândul ei a inclus în repertoriu un
“evergreen” într-adevăr fără vârstă, vechi de peste 70 de
ani, “Nu te pot uita” de Nicolae Kirculescu, alături de
şlagărele lansate de ea însăşi de-a lungul unei cariere
exemplare, compuse de George Grigoriu (“Iubire”,
“Ţurai”), Ionel Tudor (“Stele perechi”), Mihai Alexandru
Stela Enache

Marina Voica

a şlagărului românesc, ca o uvertură a spectacolului. Şi
chiar că a fost o idee excelentă, pentru că în acest fel
întreaga sală a putut relua în cor refrene de neuitat, cum ar
fi cele ale cântecelor “Dacă n-ai fi existat” (Ion Cristinoiu),
“Mulţumesc,
iubită
mamă!”
(Marian
Nistor),
“Melancolie”(Petre Aldea Teodorovici), “Fericirea are
chipul tău” (Marcel Dragomir), “De-ar fi să vii” (Alexandru
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(“Asta-i seara ta”, hit incontestabil), Dragoş Docan (“Eu
te-am ales”), toate incluse pe recentul său album “Stele
perechi”, editat de casa de discuri Eurostar.
Într-un fel a fost şi un triumf al Eurostar, Marina
Voica, Marina Florea, Ioana Sandu, dar şi Stela Enache fiind
vedete ale reputatei case de discuri. Dintre cele 76 de
cântece pe care i le-a compus Florin Bogardo, Stela Enache
a grupat câteva într-un colaj, celelalte fiind “Un miracol
infinit”, “Dimineţile mele”, “E prima oară” şi evident “Ani
de liceu”, cărora le-a adăugat “Grea e dragostea” de Dan
Stoian. Cum ea mai primise o Diplomă de excelenţă din
partea CSMB în urma unui alt eveniment, a intrat pentru a
doua oară în posesia unei plachete similare, şi de această
dată personalizate. Directoarea generală a CSMB fiind
plecată cu primarul general Gabriela Firea într-o delegaţie
oficială în Irlanda, superbele buchete de flori şi trofeele au
fost transmise de reprezentanţii CSMB, Miruna Ionescu,
Oana Georgescu şi colegii lor achitându-se perfect de toate
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Eveniment
(Viorel Gavrilă) şi alte câteva, al căror titlu
ne-a
scăpat, într-atât de intense erau ovaţiile şi scandările
spectatorilor. Să sperăm că CSMB va permanentiza acest
gen de spectacole, fiindcă s-a dovedit convingător că marele
public bucureştean iubeşte artiştii, îi doreşte, aşteaptă

Marina Florea

Gabriel Dorobanţu

sarcinile organizatorice. Acum să nu vă închipuiţi că au fost
doar doamne ale cântecului în acest concert memorabil,
onoarea bărbaţilor fiind salvată de trubadurul cu voce caldă
şi inimă fierbinte, Gabriel Dorobanţu. Cu glasul său
mângâietor el a ridicat sala în picioare (şi cum să nu fie aşa,
când trei sferturi din spectatori erau de sex feminin?) cu
refrenele pe care nu le va putea ocoli nicicând, “Hai vino
iar în gara noastră mică”, “Să nu vii iar sa mă cauţi”, “Iubire
fără foc”, “Nu ştiu cine eşti” (Dumitru Lupu), “Hai,
zâmbeşte, fată frumoasă!” (Jolt Kerestely), “Niciodată”

întâlnirea cu şlagărele care i-au înfrumuseţat existenţa. A
fost încă o victorie fără drept de apel a muzicii uşoare
româneşti! (Foto: Ruslan Chetrosan)
Oana GEORGESCU

Un solist plurivalent
Cu primul său album editat de reputata casa de discuri
George Cantea, Florin Grigore
Eurostar, “De ce să pleci?” (piesa titulară aparţine lui Ionel
Tudor), George Cantea a dovedit că stăpâneşte bine câteva
genuri muzicale, pe care le-a adus la rampă la lansarea
oficială de la magazinul Muzica. Astfel, el a inclus pe album
vechi şlagăre româneşti celebre (cum ar fi “Ionel, Ionelule”
de Claude Romano sau creaţii ale lui Henry Mălineanu)
alături de celebre titluri internaţionale, dar şi de patru
compoziţii proprii. La evenimentul de lansare a fost susţinut
de colegii din Asociaţia culturală “Credinţă şi demnitate” (de
altfel doamna Valentina Spânu, preşedinte, i-a înmânat o
frumoasă sticlă de şampanie personalizată), între care
cunoscutul interpret Aurel Moga, violonistul şi şeful de
orchestră Petrică Pană, solistul Florin Grigore (“Etno”). Ca o
surpriză, acesta din urmă a cântat alături de toţi cei prezenţi
imnul asociaţiei, scris chiar de el. Actriţa Doina Ghiţescu a
oferit ca de obicei un suculent şi gustat
moment
umoristic,
destinzând
atmosfera. Producătorul casei de discuri
Eurostar, muzicianul Paul Stîngă, a
subliniat în discursul său tocmai această
paletă diversă stilistic pe care ne-o
propune albumul, în care creaţiile
autohtone stau firesc alături de faimoase
piese internaţionale, cum ar fi “Delilah”,
“Valencia”, “What A Wonderful
World”, “I’ll Never Fall In Love Again”
sau “Con te partiro”, ceea ce oferă
posibilitatea ca discul să ajungă şi la
melomanii din ţările unde George
Cantea locuieşte şi cântă bună parte din
timp, Spania şi Germania.
Lelia PRUNDU
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Diversitate stilistică
E nevoie de o mare ştiinţă a organizării de
manifestări muzicale populare în aşa fel încât să atragi
într-un spaţiu vast cinci-şase mii de spectatori care să stea
în faţa scenei şase ore fără să se clintească, indiferent de
vreme, ba mai mult, să cânte, să danseze, să ovaţioneze, să
interacţioneze cu artiştii! Abilitatea aceasta constă în
alcătuirea distribuţiei, care trebuie să îndeplinească o serie
de cerinţe obligatorii: să aibă diversitate (într-o piaţă vin
spectatori de toate vârstele şi de toate gusturile), dar fără a
produce fricţiuni între adepţii unui anume stil sau artist cu
ceilalţi, şi în plus să reunească nume de top, deci să nu se
Opus

coboare sub un anume nivel artistic. Să recunoaştem că nu
e deloc uşor, dar asta reuşesc fără sincope, de mulţi ani de
zile, consilierii muzicali Andreea şi Radu Fornea la Focşani,
unde frecvenţa marilor show-uri publice este absolut
impresionantă. Aşa s-au petrecut lucrurile şi la spectacolul
la care ne referim în aceste rânduri, când Piaţa Unirii a fost
din nou arhiplină cu un public entuziast şi receptiv.
“Tehnica” de care aminteam a funcţionat perfect, încălzirea
fiind făcută gradat, prima parte aparţinând unor nume
îndrăgite din folclor, care au antrenat spectatorii (care abia
aşteptau!) la hore şi sârbe, fiind vorba de Ansamblul
profesionist “Ţara Vrancei” (cu tradiţii minunate, aduse în
scenă inclusiv de copii), de Geta Postolache şi de
temperamentala bucovineancă Laura Lavric (invitată şi de
Ştefan Bănică în show-urile sale de la Sala Palatului!), care
a demonstrat că nu întâmplător susţine într-un cântec al său
“Dragu-mi-i la veselie!”. Trecerea la genurile moderne s-a
făcut firesc, prin ritmurile de tranziţie ale trupei etno
Datina, considerată la lansare “cea mai bună trupă etno
debutantă”. În cei peste 16 ani de carieră, Andreea Pavăl şi
Marius Chină şi-au consolidat poziţia, mai ales că în 2012
ne-au propus o cotitură, adoptând în compoziţiile proprii şi
elemente pop-rock cu, evident, influenţe folclorice. Fireşte,
recitalul formaţiei, ce include şi dansatoare, a respectat
sloganul de-acum cunoscut: “Joacă şi trăieşte/ Simte
româneşte!”. Dar joaca aceasta poate fi şi una a copilăriei,
chiar dacă păpuşile au cam fost înlocuite acum cu gadgeturi electronice, telefoane inteligente, reţele de socializare şi
alte asemenea. Cea mai bună dovadă ne-a oferit-o Iuliana
Beregoi, 14 ani, pe care regizorii de scenă Alexandra şi
Mihai Paraschiv au protejat-o cu greu de asaltul sutelor de
adolescenţi care se regăsesc în acţiunile ei. Când spunem
asta ne referim atât la cântece (“Vina mea”, “O nouă
dimineaţă”, “Kontrol”, deşi evident nu muzica este punctul
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forte al artistei din Basarabia), dar mai ales la postura de
autentică vedetă a internetului. Iuliana este o vloggeriţă cu
sute de mii de urmăritori, serialul “Lara” fiind extrem de
îndrăgit. Cele şase melodii lansate de ea au depăşit 60 de
milioane de vizualizări, fiind un idol al generaţiei sale.
Remarcată la competiţiile TV “Vocea Rusiei Jr.” şi “Next
Star”, a dat măsura popularităţii cu cele două spectacole ale
ei de la Sala Palatului, “Lara şi Generaţia X”, respectiv
“Lara şi Crăciunul jucăriilor”. Şi Anda Adam a fost un
talent precoce, la aceeaşi vârstă cu a Iulianei cântând în
turnee pe litoral, iar la 16 ani înregistrând alături de Racla
hit-ul “Nu mă uita” (continuat acum patru ani cu... “Nu
te-am uitat”). În ultima vreme s-a făcut remarcată şi prin
participarea la tot felul de concursuri şi reality-show-uri,
dar dincolo de toate rămâne o
cântăreaţă cu o carieră solidă, marcată
de succese indiscutabile, cum ar fi
“Love on you” (melodie figurând la
vremea respectivă în topurile din 20 de
ţări), “Ce ţi-aş face!”, “Selecta”, “Ochii
mei”, “Punani”, “Nu sunt cuminte”,
“Amo”, unele născute din colaborările
cu Smiley, Randi, Alex Velea. Cu câteva
discuri de Aur şi de Platină la activ,
Anda Adam este în continuare, aşa cum
a dovedit şi la Focşani, o “regină a
inimilor”. Am amintit de colaborarea ei
cu Racla. Mai toate trupele hip-hop
apelează la soliste de valoare, punctul lor forte nesituânduse la nivel vocal, ci la acela al mesajului, adesea social, şi al
versurilor incitante. Este şi cazul redutabilului trio B.U.G.
Mafia, revenit la Focşani la cererea publicului, fiind
cunoscute colaborările anterioare ale acestuia cu Loredana
Groza sau Cătălina Toma. Este o trupă veche, înfiinţată în
1993, cu un prim album editat în 1995. După ce s-au
intersectat la început cu Romeo Vanica sau cu Antonio
Furtună, băieţii “de cartier”, de “după blocuri” şi-au găsit
calea proprie, cu piese de un succes fulminant, cum ar fi
“Pantelimonu’ petrece”, “Până când moartea ne va
despărţi”, “Lumea e a mea”, “Un 2 şi trei de 0”, “Străzile”

Anda Adam

(leit-motiv al serialului TV “Băieţi buni”), “Româneşte”, “Să
cânte trompetele”, “Pe coastă” (mai bine de 10 milioane de
vizualizări), “Cine e cu noi”. Şi de această dată Tataee,
Caddy şi Uzzy şi-au susţinut incandescentul recital alături
de vocile a mii de fani necondiţionaţi. Tradiţia ca de fiecare
dată la Focşani să urce pe scenă cel puţin o titulatură de
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renume internaţional a fost respectată, de această dată fiind
vorba de cea mai populară formaţie din Austria şi una din
veteranele pop-rock la nivel înalt din lume, Opus. Sigur că
Ro-Mania

aşteptat a fost, fireşte, cântecul de uriaş succes mondial
lansat în 1984, “Live is Life”, cu recorduri greu de atins
chiar şi pentru star-uri notorii: locul 1 în topurile din 22 de
ţări, 20 de milioane de discuri vândute şi nu mai puţin de 30
de versiuni (cover-uri) ale altor artişti! Evident că din mii de
piepturi încă răsuna celebrul refren atunci când
prezentatoarea Iuliana Tudor anunţa începerea unui
moment atât de aşteptat, care a constat în perfecta
sincronizare (Ovidiu Popică de la Visual Emotion este un
adevărat maestru) între artificii, fondul muzical şi
momentele de dans modern oferite de cei de la Trouble
Dance Academy. Şi pentru că totul trebuia să fie închis între
coperţi identice, finalul, de mare antren şi ritm, a fost
Iuliana Beregoi

publicul cunoştea şi a aplaudat ca atare şi titluri cum ar fi
“Eleven”, “Flyin’ High”, “Whiteland”, “When the Night
Comes”, “A Night în Vienna”, “Gimme Love”, dar cel mai

rezervat grupului etno de mare popularitate Ro-Mania,
Răzvan, Ionuţ şi Mihai dezlănţuindu-se cu repertoriul
propriu de o atractivitate rară. S-a cântat, s-a dansat,
continuarea fiind făcută, ca de obicei, la hotelul vedetelor,
Laguna, unde împreună cu Mirela Cristea, Dana şi Nicu
Blejan şi ceilalţi organizatori, artiştii au pus la cale viitoarele
reprezentaţii. Cu siguranţă, cel puţin la fel de strălucite!
(Foto: Like FX by Infinity Sounds)
U. OCTAVIAN

Dana

Fraţii Mentzel:
„La revedere, spectatori...”
DVD-ul include, între altele, spectacolul extraordinar de la Sala Mare a Teatrului Naţional
din Bucureşti, în care fraţii Eugen (în egală măsură producător şi scenarist) şi Vasile Mentzel îşi
luau, într-un fel, adio de la public. Dar dacă în cazul primului, inginer, poate fi valabil, cel deal doilea, actor, cântăreţ, scriitor, are în continuare o activitate artistică susţinută. Spectacolul,
regizat de cunoscutul Gelu Colceag, a avut colaboratori cunoscuţi din domeniul dansului sportiv
(coregraful Dimitri Strelnic, grupul “Phoenix” condus de Gigi Răducan), plus balerinul Răzvan
Mazilu şi artista Victoria Trâncă. Am scris “între altele”, fiindcă DVD-ul ne propune şi o
conferinţă de presă, precum şi interviuri după spectacol cu fraţii Mentzel, soţiile lor şi regizorul
Gelu Colceag. Nu este o apariţie de ultimă oră, dar aşa cum am făcut-o şi în alte rînduri
semnalăm tot ce ţine de valoare şi tradiţie.

„Parada vedetelor”
Pentru nostalgici, dar nu numai, casa de discuri Eurostar propune un album
conţinând nu mai puţin de 18 şlagăre semnate de Marius Ţeicu, în interpretări memorabile:
Aurelian Andreescu, Marina Voica, Margareta Pâslaru, Angela Similea, Mirabela Dauer,
Corina Chiriac, Loredana Groza, Monica Anghel, Adrian Daminescu, autorul cântând la
rândul lui şi singur, dar şi în duet cu Olimpia Panciu. Coperta este din păcate săracă,
neprecizând textierii şi interpreţii fiecărei piese, ceea ce trebuie evitat pe viitor. Din fericire,
ştim că este vorba de compoziţii marca Ţeicu, iar titlurile sunt foarte cunoscute: “Nu te
enerva”, “Când iubeşti”, “Frumoasele duminici”, “Plouă cu soare”, “Nu voi plânge
niciodată”, “Ce-ar fi să fiu”, “Dau viaţa mea pentru-o iubire”, “Unde erai?”... O adevărată
arhivă de aur pentru oricine iubeşte muzica uşoară românească. (Ortansa JURCĂ)
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Cei mai frumoşi ani

Sanremo - Istoria unui festival (VII)
Răzleţe
 La ediţia a 65-a a fost bătut recordul de jurnalişti
acreditaţi, 1306, dintre care 84 străini (între aceştia şi Ileana
Popovici, corespondenta revistei noastre), din 41 de ţări,
festivalul fiind transmis până şi în Argentina
 Il Volo, câştigătorii din 2015 cu “Grande amore”,
înseamnă Piero Barone, Ignazio Boschetto şi Gianluca
Ginoble, adică doi tenori şi un bariton, dar, vorba lor,

 Pippo Baudo visa să prezinte şi în 2016, când a
împlinit 80 de ani...

Multe discuţii (“chestiune morală”) a stârnit
invitarea celor trei care au probleme cu fiscul italian:
interpreţii Tiziano Ferro şi Gianna Nannini, precum şi
antrenorul echipei de fotbal a Italiei şi a liderului din
Anglia, Chelsea, Antonio Conte

Cu o pălărie “panama” pe cap (nu mai are
podoaba capilară de altădată...) şi cu cei 3 copii alături (Yari,
Jasmine şi Albano jr., născuţi din căsătoria cu Loredana
Lecciso), veteranul Al Bano vorbeşte despre Sanremo ca
despre “un vis de când eram copil, dorind să rămână mereu
la fel”. Povesteşte despre anii şi... banii pierduţi prin
tribunale din 2000, când a început războiul cu Romina
Power. Impresarul rus Agapov i-a convins, contra unei
sume uriaşe, să reînceapă să apară în spectacole împreună
(au fost şi la Sala Palatului), iar Al Bano se referă, în discuţia
cu ziariştii italieni, la concertele numeroase din ţara noastră,
unde, atunci când n-au şcoală, îi ia şi pe copiii mici, şi cu
cei mari având o relaţie excepţională, datorită Rominei. La
revenirea lor în cuplu cei doi au cântat “Felicità”, “Ci sarà”,
“Cara terra mia”, “E la mia vita”, declarând că pentru ei a
fost cel mai frumos festival. Interesantă este opinia
Pippo Baudo şi una din asistente

nimeni nu vorbeşte de baritonul Sinatra sau de soprana
Pausini! S-au lansat în 2009, tot pe scena de la Teatrul
Ariston, în emisiunea TV “Ti lascio una canzone”, în care au
apărut şi câţiva tineri solişti români, dar, cum se spune,
nimeni nu e profet la el acasă, aşa că mai întâi au repurtat
succese peste hotare: un album în Top 10 în SUA (acolo
unde nu mai ajunseseră, dintre italieni, decât Modugno,
Eiffel 65 şi Bocelli), un turneu alături de Barbra Streisand,
Luciano Pavaro, Eurithmics

duete (de fapt... cvartete) cu Eros Ramazzotti şi Placido
Domingo
 Dacă Lara Fabian a ajuns totuşi la festival, chiar
dacă a fost eliminată din finala de 16, alte vedete străine au
fost respinse, după cum relatează Umbi Maggi, fost component al formaţiei I Nomadi. Michael Bolton, de pildă, era
dispus să vină gratis pentru un duet cu Linda d., tînăra lansată la Sanremo în 2013. În aceeaşi situaţie s-au aflat Anastacia sau Randy Crawford, organizatorii justificând prin
valoarea scăzută a melodiilor
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artistului legată de starea actuală a festivalului de la
Sanremo: “Nu mai e festivalul întregii Italii, ca pe vremuri:
formaţii, balerine, oaspeţi care decepţionează, toate astea
au îndepărtat o parte din public. În concursurile TV
primează ritmul pieselor, dar tinerii doresc totuşi să vină la
Sanremo, ca şi cum ar trece un examen, dar nu ştiu dacă de
maturitate sau nu... Nu am o formulă ideală, dar ar trebui
să redevină o competiţie muzicală şi atât, fiindcă melodiile
faimoase în întreaga lume aici s-au lansat, la festival. Pentru
mine Sanremo înseamnă Modugno, un om din Sud care a
învins şi a zis: pot s-o fac”.
 Veteranul Enrico Ruggeri, “super-oaspete”, de 2
ori învingător la Sanremo, a emoţionat cu piesa în premieră
“I tre signori”, dedicată marilor Giorgio Gaber, Enzo
Jannacci şi Giorgio Faletti, acesta din urmă al doilea la ediţia
1994, cu melodia-denunţ “Signor tenente”
 O adevărată “valletta” (subretă, am spune noi) a
fost frumoasa actriţă Rocio Munoz Morales, 26 de ani,
remarcată în Spania după participarea la emisiunea
“Dansând cu stelele”, care la noi, la Antena 1, n-a “prins”.
Ea este logodnica actorului Raoul Bova, cunoscut din
serialul “Caracatiţa”.
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O poveste cu şlagăre şi flori
An de an, ridicat în slăvi sau criticat, festivalul de la
Sanremo atrage toată lumea bună a muzicii uşoare italiene
şi nu numai. Toată lumea se întreabă: “Ce va mai fi anul
acesta?”. Şi chiar cei care pleacă trântind uşile, cum se
spune (mă refer la acei ziarişti care, ca şi la noi, nu ştiu decât
să dea cu pietre, la ei referindu-se cândva într-un interviu
Toto Cutugno), tot revin în anul următor... Pentru că, orice
s-ar spune, este o mare sărbătoare, urmărită de milioane de
telespectatori din întreaga lume. Reparcurgând istoria
Al Bano, Romina Power

1955 irumpe cel care va marca, prin vocea şi personalitatea
sa, festivalul: Claudio Villa, ale cărui recorduri apar în
serialul de faţă. Chiar şi astăzi ne este familiar refrenul
cântecului “Buongiorno tristezza”... Franca Raimondi şi
Nunzio Gallo preced, cu succesul lor, un alt reper
important: în 1958 triumfă melodia care va rămâne, peste
ani, hit-ul nr. 1 al festivalului, adevărată siglă sonoră a
acestuia, “Nel blù dipinto di blù” (Volare), scrisă de
Modugno şi Migliacci, cel dintâi fiind, în tradiţia
peninsulară, autorul versurilor, deci invers decât la noi, şi
cântată de Domenico Modugno (a adoua versiune-Johnny
Dorelli, care va fi prezentator peste 32 de ani!). Acelaşi
Francesco Gabbani

manifestării, vă reamintim că timp de 25 de ani concursul a
fost găzduit de “Salone delle feste”, la Cazinoul local,
amploarea competiţiei impunând apoi mutarea la teatrul
Ariston, loc tradiţional de desfăşurare din acel moment, o
mutare operându-se doar în 1990, la ediţia a 40-a, de care ne
vom ocupa pe larg, fiind de excepţie şi marcând şi trecerea
prin oraş a unei delegaţii din ţara noastră. La ediţia
inaugurală, din 1951, organizată tot de RAI
(Radioteleviziunea italiană), nu se ştia încă exact ce va
deveni în timp: timp de 3 zile, au concurat 20 de cântece în
doar... 3 interpretări! Evident, la data respectivă s-a
transmis în direct doar la radio. Câştigătoare a fost melodia
Ennio Morricone

tandem (subliniem, este vorba de două versiuni distincte,
nu de un duet), câştigă şi în 1959, cu “Piove...”, în timp ce
în 1960 Modugno optează pentru Teddy Reno în loc de
Dorelli şi pare a-şi fi gonit norocul, fiind învins clar (186 la
Rita della Torre, Nini Rosso, Nilla Pizzi

(să fie clar tuturor: este o competiţie de CREAŢIE!) “Grazie
dei fiori”, cântată de Nilla Pizzi. Aceeaşi solistă va triumfa
şi în 1952 (când au fost 20 de melodii finaliste, dar în... 5
interpretări!), cu “Vola colomba”. Pizzi interpretase piesele
clasate pe primele două locuri în 1951, iar de data asta
reuşeşte o performanţă unică, dând viaţă cântecelor de pe
primele 3 locuri! Din 1953 se trece la dubla interpretare a
fiecărei piese (cu o renunţare în 1956). Cântăreţii melodiilor
laureate atunci sunt pentru noi total necunoscuţi, iar pentru
italienii foarte în vârstă o dulce amintire: Carla Boni, Flo
Sandon, Gino Latilla, Giorgio Consolini, Tullio Pane. În
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cântată de compozitorul ei, Renato Rascel, respectiv de
Tony Dallara.

Octavian URSULESCU
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Preafrumoasa colaborare...
M-a inspirat titlul uneia dintre cele mai vechi piese de
pe un recent album, compuse în 1995 de Virgil Popescu pe
versuri shakespeariene, “Preafrumoasa lună mai”, pentru că
m-am gândit cât de frumoasă, de minunată, de exemplară
este colaborarea dintotdeauna dintre compozitor şi autentica
sa muză, Oana Sîrbu. Indiferent de cursul vieţilor fiecăruia,
legătura artistică, muzicală a trecut întotdeauna pe primul
Virgil Popescu

plan, pentru că este mai mult decât evident, iar cele 28 de
piese de pe cele două albume “Best of Oana Sîrbu” editate de
casa de discuri Eurostar stau mărturie: Virgil Popescu nu
putea întâlni o interpretă mai potrivită pentru muzica lui, iar
Oana Sîrbu un muzician care să se identifice plenar cu
personalitatea ei complexă! Pentru că ea nu este numai
cântăreaţă, ci şi actriţă, ştie să rostească, să intoneze fiecare
cuvânt, stăpâneşte nuanţa şi şoapta, alintul şi tandreţea,
pătrunde sensul, gândirea textierului, care nu o dată este
însuşi compozitorul, atunci când nu semnează chiar ea
versurile. Marele public o cunoaşte, ca actriţă, din filme, deşi
a jucat şi teatru. Este vorba de “Liceenii” (personajul Dana, a
cărei tunsoare era imitată de toate adolescentele),
“Extemporal la dirigenţie”, “Liceenii rock and roll”, “Liceenii
în alertă”, “Secretul Mariei”, “Vulcanul stins”, experienţa
dobândită la filmări fiind evidentă în show-ul ei scenic,
dezinvolt şi cuceritor. Dar înainte de filmele care au făcut-o
celebră să nu uităm că ea a crescut practic în culisele Teatrului
de revistă “Constantin Tănase”, fiind fiica actorului Romulus
Sîrbu, din faimosul “cuplu comic-fantezist Anton şi Romică”,
aşa încât a cunoscut de timpuriu mirajul scenei, pe care peste
ani o va înnobila cu talentul ei. Virgil Popescu, eminent
muzician, absolvent de Conservator, este unul dintre cei mai
modeşti şi mai discreţi compozitori ai noştri, deşi activitatea
sa este extrem de diversă: predă copiilor la şcoli muzicale,
cântă la chitară bas în formaţia “Zan”, alături de Nicu
Alifantis, iubeşte jazz-ul, merge în jurii la concursuri (la un
moment dat ne întâlneam la o asemenea manifestare, la
Techirghiol), deşi intransigenţa l-a cam făcut să renunţe,
fiindu-i străine “jocurile” de culise... Într-un cuvânt, un om
integru, “tobă de carte”, un melodist prin excelenţă, pe care
n-o să-l vedeţi niciodată în paginile publicaţiilor mondene.

AM

În vara anului 2018 am prezentat-o pe Oana Sîrbu,
după care am urmărit-o cu afecţiune pe scena din Piaţa Unirii
din Focşani, admirându-i dezinvoltura cu care a ştiut să
atragă de partea ei cele câteva mii de spectatori tineri, veniţi
pentru alt gen de muzică. Pentru ca în finalul recitalului să
reuşească performanţa de a face să răsune din mii de piepturi
refrenul celui mai mare şlagăr al său, cel care dă, absolut
inspirat, titlul albumului de faţă, “Te iubeam”. Sigur, veţi
fredona cu siguranţă toate piesele de pe disc, în frunte cu
“Cabaret”, “Dacă te-am minţit cândva”, “Cântă şi dansează”,
“Lumea basmelor”, versurile fiind semnate de colaboratorii
tradiţionali ai compozitorului, din păcate plecaţi dintre noi
în ultima vreme, Dumitru Popescu Chiselet şi George
Popovici, aşa cum ne va lipsi mereu talentul poetic al lui
Aurel Storin sau Angel Grigoriu, de aceea putem vorbi de o
pagină de istorie a genului. Scrise într-un interval relativ
mare de timp, 1993-2015, cele 14 compoziţii ale lui Virgil
Popescu de pe acest album de autor dedicat Oanei Sîrbu au
un numitor comun, indiferent de anul lansării: sunt foarte
frumoase. Sper ca ascultătorii să preţuiască asta, pentru că
avem nevoie mai mult ca oricând de frumuseţe. Şi de iubire.
Compozitorul Virgil Popescu a reunit pe două albume
tip “Best of”, editate de casa de discuri Eurostar, cele mai
frumoase 28 de piese pe care i le-a scris de-a lungul timpului
Oanei Sîrbu, interpreta ideală a creaţiilor lui. Al doilea CD
poartă titlul cântecului de deschidere, “Doar tu ştii”, dar
m-aş referi la o altă melodie foarte cunoscută, “Un altfel de
portret”, pentru că aceasta dă numele unui album foarte
reuşit, iar cel de faţă chiar asta ne oferă: un portret al unei
artiste de mare sensibilitate, “pictat” cu penel de maestru, pe
portativ, de autorul celor mai mari şlagăre ale ei. Aş fi putut
să vă întreb “Cum vă place?” acest disc, referindu-mă, fireşte,
la “Preafrumoasa lună mai”, cântec din 1995, prezent pe
Oana Sîrbu

celălalt album şi asta dintr-un motiv foarte simplu: acel cântec
data de fapt din 1982, fiind cel mai vechi, făcând parte din
muzica scrisă de Virgil Popescu pentru celebra piesă a lui
Shakespeare montată la Teatrul Naţional din Iaşi, oraş unde
el a absolvit Conservatorul. La întoarcerea dintr-un foarte
lung sejur muzical în Japonia, compozitorul a “extras” acea
secvenţă şi a înregistrat-o. Ca o replică, cel mai “bătrân”
cântec de pe acest al doilea album, “N-am visat să fiu cu tine”,
datează din 1986, fiindu-i comandat lui Virgil de marele
realizator TV Titus Munteanu pentru show-ul de neuitat
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“Casa cu patru fete”, în care, între altele, apărea şi Dana
Bartzer. În rest avem piese mai noi, unele de ultimă oră, cum
ar fi “Dă-mi mâna ta”, pe versurile scriitorului, jurnalistului
şi realizatorului TV Narcis Avădănei, şi în care Oana cântă în
duet cu tenorul Bogdan Mihai.
Virgil Popescu şi Oana Sîrbu continuă, prin aceste
discuri incluzând “cele mai frumoase cântece” ale lor,

Oana Sîrbu

colaborarea fructuoasă cu casa de discuri Eurostar: tot
împreună au mai avut un disc de colinde, altul de muzică
uşoară, iar Virgil Popescu, consecvent preocupărilor sale
legate de muzica pentru copii, a lansat în 2018 un excepţional
album cu corul Meloritm. Mă leagă o veche şi trainică
prietenie de amândoi, stăm cât de cât la distanţe apropiate, ne
vizităm, iar cu Oana am împărţit bucuriile uriaşe ale
începuturilor sale muzicale, înmânându-i (de fapt...
anunţându-i!) Trofeul “Steaua fără nume”, în 1985, şi un
important premiu, al Tinereţii, la festivalul de la Mamaia, în
anul următor. Ce a urmat este fireşte istorie, o istorie nescrisă
încă, a celor mai frumoşi ani ai muzicii noastre uşoare, cu zeci
de turnee, săli arhipline, public entuziast, festivaluri de
excepţie şi şlagăre cu nemiluita, emisiuni de televiziune, iar
pentru ea – celebritatea. Să fie oare adevărat că au trecut mai
bine de 30 de ani de la debutul ei? Fiindcă astăzi este mai
frumoasă ca oricând, ajunsă pe o culme a maturităţii sale
interpretative şi asta în bună parte graţie minunatelor
partituri pe care i le-a dedicat Virgil Popescu. Ascultaţi “În
lumea fanteziei mele”, “Am un defect”, “Fără tine”,
“Priveşte-n ochii mei”, “Ştie”, “Aş vrea” şi lăsaţi-vă cuprinşi
de frenezia latino, exclamând: “La, la, la... baila salsa”!
Octavian URSULESCU

Nume în ascensiune
Două dintre cele mai recente lansări de albume ale casei de discuri Eurostar, de la magazinul Muzica din Capitală, neau impresionata atât pin afluenţa de public, cât şi prin ineditul materialului muzical. Se înţelege, dintre cei doi Alla Cebotari
este mult mai cunoscută, absolventa Academiei de Arte Frumoase din Chişinău aflându-se la al 4-lea album. Stabilită de mai
bine de două decenii la Craiova (i se spune de altfel “Olteanca de peste Prut”!), unde este actriţă la Teatrul “Colibri”, şi-a
desăvârşit pregătirea muzicală şi prin studii aprofundate de folclor.
Robert George şi Alla
Abordează cu egală lejeritate toate genurile muzicale, pe tărâmul
romanţei, de pildă, fiind distinsă cu Premiul de popularitate la
festivalul “Crizantema de argint” de la Chişinău. Conţinutul
albumului intitulat “Secretul meu” este edificator în acest sens:
zece compoziţii proprii, plus celebra “Melancolie” a lui Petre
Teodorovici, două compoziţii din alte timpuri semnate de Anton
Pann, altele aparţinând compozitorilor basarabeni Mihai Dolgan
şi Ion Enache, o piesă folclorică la care vibrează toţi cei originari
de dincolo de Prut şi nu numai, “Basarabie frumoasă”… La
evenimentul de lansare, Alla Cebotari a cântat din fiecare câte
puţin, talentul ei, pe care producătorii Venera şi Paul Stîngă au
mizat inspirat, fiind elogiat la scena deschisă de Sergiu Cioiu, de
bunele sale prietene Ioana Sandu şi Viorica Doga (fiica marelui
compozitor Eugen Doga), de violonistul Petrică Pană, de actriţa (cu o intervenţie savuroasă, ca de obicei) Doina Ghiţescu, de
solistul Ion Ioniţă sau de jurnalista Tamara Manole, nemaivorbind de surorile Stănescu, venite special de la Buzău.
Membrii Asociaţiei “Credinţă şi Demnitate”, în frunte cu Valentina Spânu, preşedinte, au fost la fel de numeroşi şi de
entuziaşti şi la lansarea albumului, cântat în limba
spaniolă, “Como agradecer” (Cum să mulţumeşti, să
fii recunoscător), al unui solist aflat la început de
drum, Robert George. De profesie jurist, interpretul a
fost recomandat cu căldură pe scenă de Lucia Muşat,
preşedinte al Asociaţiei “Cantores animae”, în care
solistul activează încă de la vârsta de 10 ani. De
asemenea au avut doar cuvinte de laudă pentru
pasiunea şi înzestrările artistului producătorul Paul
Stîngă, artiştii Aurel Moga şi Marian Stere, doamna
Valentina Spânu, cantautorul Ion Ioniţă, solista
Marisena Zamfir, inimitabilul Puiu, vedetă TV,
precum şi orchestratorul materialului muzical,
Ciprian Gurgu. Înainte de şedinţa de autografe, în
cursul căreia şi el, şi Alla Cebotari au fost asaltaţi de
admiratori, Robert George a oferit câteva din piesele
albumului, între care celebra “Besame mucho”.
Ortansa JURCĂ
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Stele perechi
Marina Florea şi-a început drumul către statutul de
autentică vedetă pe care îl are astăzi prin triumful de la
Mamaia, din 1983, când a cucerit Trofeul secţiunii de
Interpretare. Au trecut aşadar trei decenii şi jumătate,
presărate cu turnee, şlagăre, succese, concerte memorabile,
apariţii TV de neuitat, colaborări
cu
cei
mai
importanţi
compozitori, aşa încât se
impunea editarea unui nou
album, care să reunească piesele
de succes din ultima vreme,
alături de marile hit-uri pe care
temperamentala artistă le-a
lansat. Aşa încât “Stele perechi”
este mai degrabă cu “Best of”, o
culegere de succese majore. Din
multe puncte de vedere Marina
Florea este o stea fără pereche,
singularizându-se nu numai prin
temperamentul scenic debordant
de care am amintit, dar şi prin
înzestrările vocale excepţionale,
care-i permit să abordeze cele
mai dificile partituri, aşa cum a
făcut nu o dată, pe vremuri, pe
scena de la Mamaia, îndeosebi cu
cântecele de largă respiraţie ale
lui George Grigoriu. Casa de
discuri Eurostar a programat şi
această lansare atât de aşteptată
tot la magazinul Muzica, reintrat în circuitul evenimentelor
de gen, după o lungă întrerupere, datorită Venerei şi lui
Paul Stîngă, conducerea magazinului realizând cât de
cu Paul Surugiu-Fuego

(inclus pe CD cu piesa laureată cândva la concursul
“Şlagăre în devenire”, “Un buchet de crizanteme”) şi Mihai
Alexandru (“Asta-i seara mea” nu lipseşte niciodată din
repertoriul solistei), precum şi Paul Surugiu-Fuego, care a
provocat-o pe Marina la un duet-surpriză pe melodia “Nu
vreau să te pierd, iubire!” de George Grigoriu, stârnind pe
drept cuvânt ovaţii. Cum interpreta n-a fost niciodată o
persoană conflictuală, şi-a respectat şi preţuit colegii, aceştia
au venit în număr mare pentru a
fi alături de ea: Stela Enache,
Dorin Anastasiu, Viorela Filip,
Ioana Sandu, Natalia Guberna,
Aurel Moga, Carmen Anton,
Camelia
Florescu,
George
Cantea. N-au lipsit cunoscuta
promotoare şi prietenă a artiştilor
Livia Gauzin, ca şi poetul şi omul
de televiziune Narcis Avădănei.
Albumul este ca un pod peste
timp (include şi şlagărul vechi de
mai bine de 70 de ani “Nu te pot
uita” al lui Nicolae Kirculescu),
reamintindu-ne anii cei mai
frumoşi ai muzicii noastre
uşoare, cînd aceasta se bucura de
consideraţie şi era difuzată şi
mediatizată corespunzător în
mass-media. Este motivul pentru
care ţin să fie de fiece dată
prezenţi, spre bucuria noastră la
reîntâlnirea cu ei, cei trei corifei ai
radio-ului public din vremurile
bune. Cum au difuzat-o intens în
emisiunile lor, conform solicitărilor radioascultătorilor, pe
Marina Florea, şi ei au depănat amintiri emoţionante – este
vorba de Lucia Popescu Moraru, Adriana Marian şi Titus
Andrei. În cuprinsul booklet-ului ce însoţeşte CD-ul, artista
este recomandată cu căldură de Horia Moculescu, Paul
Surugiu-Fuego (care a inclus-o în ultimul timp în toate
proiectele sale majore), Mihai Alexandru şi fosta
binecunoscută realizatoare TVR Aurora Andronache, care
cu Mihai Alexandru

important este ca incinta să-i atragă în egală măsură pe cei
care vin aici pentru instrumente muzicale, tipărituri, dar şi
discuri, standul de la parter fiind impresionant, mai ales că
propune, pe un perete întreg, apariţii ale artiştilor români.
Mutate inspirat la etaj, unde este mai mult spaţiu pentru
scenă (ornată de fiecare dată cu afişul care până în clipa
începerii festivităţii se află în vitrină), lansările atrag un
public extrem de numeros şi de receptiv, Marina Florea
bătând un adevărat record prin personalităţile venite să fie
alături de ea. S-au detaşat compozitorii Jolt Kerestely
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a jucat un rol important în cariera solistei. Înafara
melodiilor amintite, pe album sunt incluse creaţii de Ionel
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Tudor (trei, cu piesa titulară), Marcel
Dragomir, Adrian Ordean, Dragoş
Docan, Robert Anghelescu (de la formaţia
ProConsul). După ce a elogiat, pe drept
cuvânt,
personalitatea
artistei,
producătorul
Paul
Stîngă
(fost
component al orchestrei lui Gheorghe
Zamfir) i-a invitat pe cei prezenţi la
obişnuita sesiune de autografe şi la
tradiţionalul cocktail, remarcabil prin
produsele “deplasate” de Mihaela
Mocanu şi Irina Ştefan (Angels R & M
Event). Încă o dată casa de discuri
Eurostar a făcut o alegere mai mult decât
inspirată, completându-şi catalogul cu
încă un nume de frunte al genului!
Sabina GLIGA

„Musicalurile copilăriei”
Prin acest album, compozitorul Marius Ţeicu ne propune să ne întoarcem în vremea
când eram şi noi copii, nu numai copiii sau nepoţii noştri! Casa de discuri Eurostar reuneşte
secvenţe semnificative din trei musical-uri de mare succes cu muzica lui Marius Ţeicu, pe
versurile regretatei Silvia Kerim, cu care acesta a colaborat perfect. Este vorba de “Micuţa
Dorothy”, “Frumoasa din pădurea adormită”, “Gulliver în ţara piticilor”. Interpretează
soliştii Teatrului naţional de operetă şi musical “Ion Dacian” din Bucureşti, între vocile cele
mai cunoscute fiind Daniela Vlădescu şi... Marius Ţeicu. Salutar gestul de a dedica şi celor
mici asemenea albume, care nu îmbătrânesc niciodată, ele fiind la fel de proaspete de la o
generaţie la alta.

Carmen Rădulescu: „Cânt pentru voi”
Producătorul Paul Stîngă ne propune la casa sa de discuri, Eurostar, o nouă
apariţie din peisajul muzicii uşoare de calitate sau, dacă vreţi, al şlagărului românesc
de gen. Protagonistă este fata care pornea cândva pe drumul succesului de la Oneşti
şi care azi este o vedetă, Carmen Rădulescu. Calităţile sale muzicale de excepţie sunt
pe drept cuvânt reliefate în booklet de Marian Stere, care însă exagerează şi se
contrazice, vorbind de “intoxicarea cu cântece politice” şi “obstacolele impuse de
regimul comunist, care nu accepta prea multă frumuseţe”. De ce? Pentru că discul de
faţă, de tip “Best of”, este dominat de marile şlagăre ale lui Şerban Georgescu, lansate...
înainte de 1989, când oricum s-au consacrat marile succese ale genului, între altele la
festivalul de la Mamaia, care atunci chiar însemna ceva! Prea multă politizare strică...
Titlurile la care ne referim sunt “Muzica te cheamă”, “O floare de astă vară”, “Vise
uitate”, “Nu ştiu”, “Acelaşi vis”, “Întoarce-te” (în care frumuseţea este la loc de
cinste!), care şi astăzi constituie osatura recitalurilor interpretei. Discul mai conţine
creaţii de Jolt Kerestely, Viorel Gavrilă, Cristian Faur, Octavian Dumitrescu şi melodii
din repertoriul internaţional. 19 cântece frumoase, o voce incitantă – o colecţie de
refrene de neuitat.

Maria Stoianov: „La prispa cu doruri multe”
Publicul din ţara noastră a făcut cunoştinţă cu valoroasa muziciană mai întâi în
postura de componentă a unui foarte valoros trio, Ethnos. Fostă profesoară de vioară la
Conservatorul din Chişinău, Maria Stoianov s-a consacrat apoi unei cariere solistice, atât
pe tărâmul muzicii uşoare, cât şi populare, fiind o apreciată compozitoare, poetă şi
instrumentistă (nu numai vioară, ci şi chitară). Telespectatorii din ţara noastră o admiră
des în postura de invitată în emisiunea de mare audienţă a lui Paul Surugiu-Fuego de la
postul Favorit TV, “Familia Favorit”. Albumul de faţă este plin de viaţă, de copleşitor
antren, reliefând colaborarea cu doi virtuozi cobzari, Tudor Ungureanu (cu care are şi
două melodii în duet) şi Sergiu Diaconu. Ceilalţi instrumentişti sunt Ion Croitoru
(contrabas), Gheorghe Danilesu (nai), Ion Proca (fluier), înregistrările fiind realizate de
regizorul muzical Ion Condrea în studioul său din oraşul Ialoveni. Ascultând acest disc
înţelegi mai bine de ce la toate concertele Mariei Stoianov sălile sunt arhipline...
Ortansa JURCĂ
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GRAMMY Awards 61
Ceremonia ediţiei cu nr. 61 a premiilor Grammy,
televizată de CBS, s-a desfăşurat la Staples Center din Los
Angeles, onorând creaţii şi muzicieni remarcaţi între 1
octombrie 2017 şi 30 septembrie 2018. De fapt, majoritatea
premiilor se înmânează la Premiere Ceremony, la Microsoft
Theater, fiindcă sunt peste 70 de categorii, printre care clasică,
operă, coral, video, musical, copii, creştină, jazz, world music,
latino, bluegrass, blues, folk, reggae. Evident, ceremonia
televizată a fost o producţie grandioasă, cu recitaluri şi
momente omagiale dedicate regretaţilor
Donny Hathaway şi Aretha Franklin, Lady Gaga
veteranei country Dolly Parton alături de
momentul Motown 60 (dedicat casei de
discuri).
S-a observat că ceremonia tinde să
devină politizată, prin textele cântecelor şi
prin discursurile de acceptare, o tribună a
mişcărilor civice şi sociale. Anul acesta a
fost dominată de hip-hop (rap - muzica
cea mai ascultată în SUA) şi artiştii
african-americani,
prezentată
de
muziciana de culoare Alicia Keys, iar
Michelle Obama a avut o apariţie surpriză
la gală şi a lăudat meritele pe care muzica
le are în promovarea diversităţii. De altfel,
pe scenă au urcat artişti născuţi în Canada, Anglia, Bulgaria,
Cuba, Columbia şi chiar ... Kosovo - Dua Lipa, iar premierile
au fost deschise de un recital latino. De remarcat că Childish
Gambino, numele de scenă al actorului de culoare Donald
Glover, a obţinut patru trofee, iar piesa sa “This Is America”,
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care se referă la identitatea populaţiei de culoare şi
brutalitatea poliţiei, a fost desemnată cel mai bun cântec al
anului, devenind prima piesă rap din istorie recompensată
cu prestigiosul trofeu. S-a semnat o petiţie pentru susţinerea
rapperului englez 21 Savage, reţinut de Serviciul de Imigraţie,
el intrând ilegal în State.
Pe de altă parte, Kacey Musgraves a câştigat mult
râvnitul premiu Grammy pentru cel mai bun album al
anului, “Golden Hour”, dar şi trofeele pentru cea mai bună
piesă country, “Space Cowboy”, şi cea mai bună interpretare
country, “Butterflies”. Muzicianul Chris Cornell, care s-a
sinucis în mai 2017, a obţinut postum
premiul Grammy pentru cea mai bună
interpretare rock cu piesa “When Bad
Does Good”. Fostul preşedinte american
Jimmy Carter a câştigat la categoria “cel
mai bun album vorbit” cu “Faith - A
Journey for All”. Lady Gaga şi Brandi
Carlile au câştigat fiecare câte trei premii
Grammy. Astfel, cantautoarea folk-rock
Brandi Carlile a primit trofee pentru
albumul ei intitulat „By The Way, I
Forgive You” la categoriile dedicate
genului Americana şi American Roots, în
timp ce Lady Gaga a primit trofee pentru
cea mai bună interpretare la categoria
duo pop, pentru “Shallow”, din coloana
sonoră a filmului “A Star Is Born” (împreună cu Bradley
Cooper) şi un premiu la categoria „cea mai bună interpretare
pop” cu single-ul „Joanne”.
Lista principalilor câştigători la cea de-a 61-a ediţie a
premiilor GRAMMY 2019: GENERAL: Albumul anului:
„Golden Hour” – Kasey Musgraves – Cântecul anului: „This
Is America” – Childish Gambino – Cel mai bun artist
debutant: Dua Lipa POP: – Cea mai bună interpretare pop
duo/ grup: „Shallow” – Lady Gaga & Bradley Cooper – Cel
mai bun album pop: „Sweetener” – Ariana Grande. DANCE/
ELECTRONIC: Cea mai bună înregistrare dance: „Electricity”
– Dua Lipa & Silk City featuring Diplo & Mark Ronson.
ROCK: – Cea mai bună piesă rock: „Masseduction” – St.
Vincent (Jack Antonoff & Annie Clark – compozitori) – Cea
mai bună interpretare
Kacey Musgrave
metal:
„Electric
Messiah” – High On
Fire – Cel mai bun
album rock: „From
The Fires” – Greta
Van
Fleet.
ALTERNATIVE: –
Cel mai bun album
alternativ: „Colors” –
Beck. RAP: – Cel mai
bun
album
rap:
„Invasion of Privacy”
– Cardi B – Cea mai
bună
interpretare
rap: „King’s Dead”
(Kendrick Lamar) şi
„Bubblin” (Anderson
Paak) – Cea mai bună
piesă rap: „God’s
Plan”
–
Drake
COUNTRY: Cea mai
bună interpretare a
unui duo/grup country: „Tequila” – Dan + Shay. Best Reggae
Album- Sting & Shaggy, pentru albumul “44/876”.
Dan CHIRIAC

