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FESTIVALURI 

 

Festivalul Internațional 
”George Enescu” 2013 
Prilej de retrospecție 

 

Despina Petecel Theodoru 
 
 

În cei 55 de ani care au 
trecut de la prima sa ediție – 4 
Septembrie 1958 -Festivalul 
Internațional ‖George Enescu‖ a 
trecut prin numeroase 
metamorfoze dictate cel mai 
adesea de contextul socio-politic 
al fiecărei etape. Primele 4-5 
ediții (1958, 1961, 1964, 1967, 
1970) - după ce oficialitățile 
deciseseră să ridice embargoul 
care plana asupra ‖emigrantului‖ 
George Enescu, întrucât 
plănuiau să se folosească de 

numele lui drept ‖marcă‖ sau, în termenii economiei de piață moderne, drept 
‖brand de țară‖ - au transformat Bucureștiul, de fiecare dată, într-o capitală cu 

adevărat europeană. Incredibila, surprinzătoarea efervescență multi-culturală 
creată într-o vreme în 
care orizontul nostru 
vital părea să se 
întunece cu pași repezi, 
deschidea totuși 
perspectiva și speranța 
într-un gând vechi și 
drag al compozitorului 
român despre ‖menirea 
sfântă a muzicii‖ – 
aceea de a aduce 
‖dragoste și înfrățire 
printre cei pe care îi 
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despart credinți și obiceiuri deosebite.‖  
Faptul că, timp de două săptămâni sau mai mult, trăiam și respiram 

același aer cu artiști legendari pentru noi ca Yehudi Menuhin, Sir John 
Barbirolli, Claudio Arrau, Arthur Rubinstein, Henryk Szeryng, David Oistrah,  
Sviatoslav Richter, Zubin Mehta, Herbert von Karajan, Aldo Ciccolini, Jean-
Pierre Rampal, Friedrich Gulda, Isaac Stern, Mstislav Rostropovici, André 
Navarra, Van Cliburn, André Cluytens, Carlo Zecchi, Paul Klecki, Virginia 
Zeani, ori cu membrii unor Orchestre și ansambluri camerale ca de pildă, 
Filarmonica din Los Angeles, Orchestrele simfonice din Londra, Moscova, 
Orchestra Gewandhaus din Leipzig, Cvartetele Juilliard și Tatrai, Nonetul ceh 
etc.etc., părea de domeniul fanteziei. 

Odată însă cu ediția din 1973 - ca o consecință a celebrelor ‖teze din 
iulie‖, prin care regimul ceaușist milita pentru ‖îmbunătățirea activității politico-
ideologice‖, aservind arta și cultura preceptelor realismului socialist, 
transformându-le în instrumente de propagandă și aplicând sancțiuni drastice 
intelectualilor care alegeau să-și păstreze verticalitatea - Festivalul enescian 
se va transforma treptat, treptat, într-un eveniment cu caracter preponderent 
național (ediția a VIII-a, din 1979, și alte câteva își pierduseră identitatea 
distinctă fiind integrate în megaliticul Festival și concurs ‖Cântarea 
României‖).  

Cu excepția lui Yehudi Menuhin, care a onorat festivalul până în 
1998

1
, artiștii au început să fie invitați pe criterii strict politice, cu precădere 

din lagărul socialist, chiar dacă valoarea lor artistică era de necontestat: 
Leonid Kogan, Ghenadi Rojdestvenski, Viktor Tretiakov, Vladimir Spivakov, 
Atelierul de muzică din Polonia, pe lângă  Compania de balet ‖Alvin Ailey‖, 
Nikita Magaloff, Radu Lupu, François Joël Thiollier, Michael Roll, Georges 
Pludermacher etc.  

Din ce în ce mai modeste în privința prezenței muzicienilor de peste 
hotare, festivalurile riscau să-și piardă complet fastul și gloria inițiale. Ele s-au 
axat, de aceea, pe promovarea tot mai asiduă a creației românești 
contemporane, ca și pe cea a opus-urilor enesciene, incluse în special în 
programele formațiilor străine (în ediția a X-a din 1985 au fost cântate de 
exemplu 25 de lucrări de George Enescu). Ideea – salutară în sine - a fost 
preluată și de către organizatorii edițiilor de după 1989. S-a instituit astfel o 
tradiție din a propaga creațiile compozitorilor români, cu scopul de a face 
cunoscute oaspeților străini preocupările și tendințele lor stilistice, formale, 
estetice, oferind în același timp oportunitatea unei evaluări comparative a artei 

autohtone și a situării ei cât mai exacte în contextul european al epocii.  
Destinul pare să-i fi dat câștig de cauză lui George Enescu. La 110 

ani de la nașterea sa, în 1991, noii guvernanți reconsideră personalitatea 
muzicianului român. Enescu e reinvestit cu atu-urile unui passe-partout de 

anvergură europeană! Festivalul reânvie precum Pasărea Phoenix – spre 
bucuria și încântarea melomanilor și specialiștilor - dând semnalul recuperării 
unei normalități, ivită cu peste trei decenii în urmă, în timpuri... anormale! 

                                                
1
 Sir Yehudi Menuhin se stinge din viață la 12 Martie 1999. 
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Zăgazurile opresiunii sunt anulate prin includerea, pe afișele acelei ediții, a 
unor partituri cu tematică religioasă, interzise până în 1989: Missa brevis de 
Joseph Haydn, Missa Brevis de Palestrina și Requimul de W.A. Mozart.  

După mai bine de trei decenii, vremurile reveneau așadar și, odată 
cu ele, artiștii, până atunci ținuți sub obroc: Lorin Maazel, Georges Prêtre, 
Zubin Mehta, Roberto Benzi, Sergiu Comissiona, Lawrence Foster, Daniel 
Barenboim, Micha Maisky, Filarmonica Regală din Londra, Orchestra 
Radiodifuziunii Bavareze, Filarmonica din Israel, Orchestra simfonică a 
Radiodifuziunii din Stuttgart, Academia Saint Martin in the Fields, Orchestra 
BBC, Orchestra Academiei ‖Santa Cecilia‖ din Roma, Orchestra Simfonică din 
Chicago etc.etc. vor fi iarăși parte integrantă din ambianța noastră culturală. 
Curba care atinsese pragul cel mai de jos în 1988 începe să se redreseze, 
urcând vertiginos și înregistrând un prim punct culminant în ediția din 2001. 
Pe podiumurile sălilor de concerte bucureștene se succed, printre alții, Maxim 
Vengherov, Rudolf Buchbinder, Christian Zacharias, Murray Perahia, Hélène 
Grimaud, Christoph Eschenbach, Seiji Ozawa, Riccardo Muti, Maurice André, 
Sir Collin Davis, Valery Gerghiev, Silvia Marcovici etc. Desigur, din niciuna 
dintre ediții nu au lipsit muzicienii români, de la Alfred Alessandrescu, 
Constantin Silvestri, Antonin Ciolan, la Ion Baciu, Iosif Conta, Cristian 
Mandeal, Horia Andreescu, și de la Maria Fotino, Emilia Petrescu, David 
Ohanesian, Valentin Gheorghiu, Ion Voicu, Dan Grigore, Mihaela Martin, la 
mai tinerii Liviu Prunaru, Ion Bogdan Ștefănescu,  Vlad Stănculeasa etc. 

Concursul Internațional de compoziție și interpretare este reluat, 
creația românească contemporană continuă să aibă un loc privilegiat, iar în 
2005 – cu ocazia comemorării a 50 de ani de la moartea lui Enescu – 
structura edițiilor se îmbogățește cu câteva integrale dedicate operelor lui J.S. 
Bach și Beethoven.  

Din 2007, când, la conducerea sa artistică a fost desemnat Dl Ioan 
Holender, Festivalul Internațional ‖George Enescu‖ a capătat o alură 
dinamică, stenică, impozantă,  și datorită diversificării tematice a 
manifestărilor, în șapte secțiuni: Creația contemporană românească, Enescu 
și contemporanii săi, Concertele de la miezul nopții, Teme clasice în 
interpretări moderne, Operă și Balet, Mari Orchestre ale lumii, Concerte 
camerale și, nu în ultimul rând, concertele din alte orașe ale țării și din... Piața 
Festivalului – proiect ce se va dovedi de un real succes, amplificat de la o 
ediție la alta. 

Ultimele patru ediții – 2007, 2009, 2011 și 2013 – girate de faima, 
prestanța și abilitățile manageriale ale Dlui Ioan Holender, în colaborare cu 
Mihai Constantinescu - managerul general al Festivalului Internațional 
‖George Enescu‖ - au format o cuadratură de elită, ce va rămâne cu siguranță 
în istoria Festivalurilor enesciene și, deopotrivă, în istoria vieții muzicale 
românești și internaționale. Structurarea tematică inițiată în 2007 a fost 
menținută constant, fiecare ediție adaptându-se însă diferitelor repere 
calendaristice ale anului respectiv sau vizând zone muzicale mai puțin 
abordate, dar apte să atragă și să stârnească interesul publicului: 2009 a stat 
sub semnul bicentenarului morții lui Joseph Haydn, în 2011 a fost introdusă 
secțiunea Muzica de pe glob, iar în 2013 s-a acordat un credit deosebit 
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tinerilor interpreți de pretutindeni, concertele și spectacolele au gravitat în jurul 
bicentenarelor nașterii a doi piloni de susținere ai genului liric: Giuseppe Verdi 
și Richard Wagner, și, de asemenea, au fost luate în calcul centenarul 
premierei Cantatei Gurre-Lieder de Arnold Schönberg și centenarul nașterii lui 

Benjamin Britten.  
 

*** 
  
S-a scris abundent și s-a insistat asupra faptului că ediția din 2013 a 

Festivalului Internațional ‖George Enescu‖ (1-28 Septembrie) ar fi fost cea 
mai reușită, ‖un mix cultural unic‖, invocându-se chiar șase argumente în 
favoarea acestei afirmații. Unul dintre ele era acela că Enescu a fost ‖pus în 
valoare alături de compozitori faimoși ca Wagner, Verdi, Schönberg, Britten, 
Mahler‖ sau că opus-urile sale vor putea fi auzite ‖în interpretarea unică a 
unor orchestre faimoase precum Concertgebouw, London Philharmonic, 
Royal Philharmonic London‖ și altele de același calibru. La o analiză atentă 
vom observa însă că ea s-a situat la același nivel de performanță artistică și 
conceptuală cu celelalte trei care au precedat-o, întrucât Enescu a fost 
anturat și până acum de compozitori renumiți ai lumii, creațiile lui au fost 
frecvent tălmăcite de către instrumentiști, orchestre, ansambluri camerale de 
renume mondial de peste hotare, un număr important de concerte s-a 
desfășurat și în trecut pe podiumurile Filarmonicilor din principalele orașe ale 
țării, iar Piața festivalului a funcționat mereu ca un laborator alchimic în care 
au fuzionat cele mai diverse genuri și stiluri muzicale, proiecții de filme 
documentare despre George Enescu și alți muzicieni ai lumii. În 2013 a fost 
însă potențat elementul ludic care a permis tinerilor regizori de film să 
imagineze și difuzeze o serie de scurtmetraje experimentale, realizate sub 
genericul EBienale (Enescu Biennale), iar tinerilor de la Universitatea de Arte 

București, să producă opere de artă contemporană, neconvenționale, pe care 
le-au expus fie în spațiile din preajma sălilor de concerte și spectacole, fie în 
incintele Ateneului și Sălii Mari a Palatului.  

Mi-ar fi imposibil să amintesc aici absolut toate numele artiștilor, 
toate titlurile lucrărilor programate timp de aproape o lună în fiecare concert și 
spectacol! Ar însemna să reeditez cele peste 150 de pagini ale Catalogului 
dedicat manifestărilor și datelor biografice despre interpreți și orchestre, sub 
sintagma Magia există! Cu atât mai mult cu cât, consider că ediția din 2013 s-
a detașat de precedentele mai degrabă printr-o configurare quasi barocă, în 

sensul densității (aglomerării) uneori excesive a concertelor simfonice, vocal-
simfonice și camerale, a recitalurilor, spectacolelor de operă și balet – multe 
dintre acestea juxtapuse ori precedate, la orele dimineții și prânzului, de 
workshop-uri desfășurate în ciclul Enescu și contemporanii săi, ca și  de 
seminarii și conferințe despre Muzica secolului XXI (printre conferențiari, 
acad. Cornel Țăranu, compozitorii Octavian Nemescu, Dan Dediu, Adrian 
Pop, Gabriel Iranyi, Peter Ruzicka, dirijorul și compozitorul Jörg Widmann, 
pianistul Thierry Huillet). Chiar dacă oferta repertorială și interpretativă a fost 
de natură să stimuleze și întrețină euforia publicului și chiar dacă a corespuns 
unui număr variat de preferințe, au existat totuși zile în care melomanii au fost 
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puși în așa-numita ‖embarras du choix‖, neliniștitoare pentru dorința lor de a 
absorbi cât mai mult cu putință din ‖mana‖ dăruită prin intermediul festivalului 
la doi ani o dată! Cum să fii, de exemplu, în ziua de 2 Septembrie, 
concomitent la concertul formației ‖Archaeus‖, dirijor Liviu Dănceanu (ora 

17,00) și la concertul Orchestrei Simfonice și ‖Cameratei Regale‖ din 
Pittsburg (tot la ora 17,00!) în care Vlad Vizireanu dirija lucrări de Enescu, 
Liszt, Beethoven, iar la 19,30 să rămâi în continuare în Sala Mare a Palatului 
pentru a nu pierde nici un sunet din cele modelate de cuplul Barenboim-Lupu, 
într-o viziune mozartiană suprasensibilă, care a țintit fără echivoc chiar miezul 
misterios al Adevărului în Concertul nr. 10 pentru două piane în Mi bemol 
major, KV 365, și apoi să te lași absorbit de atmosfera spiritualizată a celor 
Patru piese sacre de Verdi, cărora dirijorul Daniel Barenboim, la pupitrul 

Orchestrei Staatskapelle din Berlin și al Corului Filarmonicii ‖George Enescu‖, 
le-a imprimat fiorul, tensiunea și transfigurarea de care el însuși se lăsase 
pătruns?!  

Și, cum să te împarți, în ziua de 6 Septembrie, între concertul 
Cvartetului ‖Arcadia‖, cu pagini de Adrian Pop, Anatol Vieru, Martin Torp, Dan 
Variu, Sabin Păutza (ora 13,00), concertul Filarmonicii ‖Transilvania‖ din Cluj 
dirijată de Jörg Widmann, cu două partituri aparținând dirijorului și cu o alta 
semnată Ulpiu Vlad (ora 17,00), spectacolul cu Othello de Verdi, în 

interpretarea Corului și Orchestrei Operei Naționale dirijate de Keri-Lynn 
Wilson (ora 19,00), concertul Orchestrei din Paris condusă de Paavo Järvi, cu 
lucrări de Enescu-Prokofiev (ora 19,30) și Concertul de la miezul nopții, 
susținut de ansamblul Europa Galante, dirijat de Fabio Biondi, când cupola 
Ateneului a vibrat de armoniile îndrăznețe, ‖extravagante‖, ale  muzicii lui 
Antonio Vivaldi (ora 22,30)? Dar dacă ai fi vrut să participi, în ziua de 7 
Septembrie, la toate cele 5 manifestări?! La ora 11,00, Orchestra europeană 
contemporană interpreta creații semnate de Adrian Iorgulescu, Martijn 
Padding, Thomas Hearne, François Narboni, P.A. Charpy, Liviu Dănceanu; la 
ora 12,00 era programat recitalul soților Bianca și Remus Manoleanu; la ora 
17,00, cvartetul ‖Tammuz‖ cânta opus-uri de Robert Fuchs, George Enescu, 
Gabriel Fauré, iar la 19,30 se anunța o seară la care prezența era absolut 
necesară:  pentru prima oară, după 50 de ani, putea fi auzită Cantata Gurre-
Lieder de Arnold Schönberg, în versiunea Corului și Orchestrei Filarmonicii 
bucureștene, sub bagheta lui Leo Hussain – înlocuitorul de ultim moment al 
lui Bertrand de Billy! În fine, la 22,30 urma să te instalezi confortabil, în fotolii, 
sau...studențește, pe scările Ateneului Român, ca să savurezi până târziu, 
după miezul nopții, povestea lui Orfeu și a Euridicei, ascultând drama 
muzicală L´Orfeo, de Claudio Monteverdi, în viziunea ansamblului ‖La 
Venexiana‖ sub bagheta lui Claudio Cavina! O situație similară s-a petrecut în 
8 Septembrie când publicul a fost nevoit să aleagă între concertul Cvartetului 
Miguet, care a propus lucrări de Gabriel Iranyi, Peter Ruzicka, Wolfgang Rhim 
(ora 11,00), concertul ansamblului ‖Traiect‖ dirijat de Sorin Lerescu, onorat de 
participarea extraordinară a flautistului francez Pierre-Yves Artaud – în 
program pagini de Tiberiu Olah, Ede Terényi, Laura Mânzat, Anatol Vieru, 
Elena Apostol, Sorin Lerescu (ora 14,00) -, prezența, pe podiumul Ateneului, 
a Ansamblului ‖Profil‖ dirijat de Tiberiu Soare, care a înscris pe afiș opus-uri 



Revista MUZICA Nr.4 / 2013 

144 

de George Enescu, Viorel Munteanu, Octavian Nemescu, Doina Rotaru, Mihai 
Măniceanu, Nicolae Brânduș (ora 17,00), concertul Orchestrei Române de 
Tineret aflată sub bagheta lui Lawrence Foster, soliști Pinchas Zukerman și 
Amanda Forsyth, care au dat viață unor lucrări de Dan Dediu, Johannes 
Brahms și Maurice Ravel (ora 19,30), și concertul Orchestrei ‖Armonia 
Atenea‖, dirijor George Petrou, cel care a menținut treaz interesul publicului, 
câteva ore bune după miezul nopții, cu interpretarea rafinată, dar și cu 
aplombul necesar sublinierii contrastelor extreme și accentelor tipice stilului 
baroc, a dramei muzicale Alessandro de G.F. Händel. 

 
(John Malkovich, sursa: Agerpres) 

 
În 9 Septembrie s-a repetat situația din zilele precedente: la ora 

16,00 concerta, în Palatul Băncii Naționale a României, Trio-ul alcătuit din 
Pinchas Zukerman, Amanda Forsyth și Angela Cheng; la ora 17,00 Orchestra 
Academiei din Viena dirijată de Martin Haselböck îl acompania pe actorul 
John Malkovich în drama ‖Comedia infernală‖; la ora 19,00 se reprezenta al 
doilea spectacol cu Othello, iar la 19,30, Orchestra Simfonică a 

Radiodifuziunii Italiene, condusă de Juraj Valčuha, și violonista Anna Țifu, 
propuneau  publicului de la Sala Mare a Palatului creații de George Enescu, 
Philip Glass, Maurice Ravel, Igor Stravinski. Nici manifestările zilei de 13 
Septembrie nu puteau fi ratate: nici concertul Orchestrei Naționale a l´Île-de-
France, dirijor Enrique Mazzola, solistă pianista Claire-Marie Le Guay – în 
program lucrări de Jacques Ibert, Arthur Honegger, Maurice Ravel, Darius 
Milhaud (ora 17,00); nici concertul Filarmonicii din Londra, cu dirijorul Vladimir 
Jurowski și pianista Anika Vavic, care au prezentat o suită de lucrări diverse 
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stilistic, de Rimski-Korsakov, Prokofiev, Bruckner (ora 19,30), după cum nici 
Concertul de la miezul nopții (ora 22,30) dedicat de Christian Zacharias lui 
W.A. Mozart, la pupitrul Orchestrei de cameră din Lausanne nu putea fi 
ignorat! Ziua de 15 Septembrie a fost la fel de captivantă, datorită atât 
interpreților, cât și partiturilor abordate: la ora 17,00, Orchestra de cameră din 
Osaka, dirijată de Otomo Naoto, avându-l ca solist pe Ion Bogdan 
Ștefănescu, interpreta partituri cu iz exotic semnate de André Jolivet, Yasushi 
Akutagawa și George Enescu; la ora 19,30, Orchestra Simfonică a 
Radiodifuziunii din Berlin și dirijorul Marek Janowski ofereau publicului de la 
Sala Mare a Palatului, opera în concert Aurul Rinului – prima din Tetralogia 
wagneriană ‖Inelul Niebelungului‖ – pentru ca, la ora 22,30, Ghislieri Choir & 
Consort, sub bagheta lui Giulio Prandi, să pună în act proiectul aparținând 

Fundației Royaumont (Franța) și Colegiului Ghislieri din Italia, intitulat ‖Moarte 
și Înviere‖, cu muzică religioasă de Mozart și Diego Pérez.  

Luni, 16 Septembrie, au intrat în competiție concertul aniversar al 
Corului ‖Madrigal‖, fondat cu cinci decenii în urmă de către inegalabilul Marin 
Constantin (ora 16,30), cel de-al doilea concert-spectacol cu opera Walkiria 
de Wagner (ora 18,00) și spectacolul de balet ‖Dracula‖ realizat de Compania 
de Dans ‖Vortice‖. 

Deciziile pentru 21 Septembrie au fost încă și mai dificil de luat. La 
ora 11,00, Sonate pentru vioară și pian/pian și vioară de Claude Debussy, 
Louis Vierne, George Enescu și Rapsodia pentru vioară și pian, ‖Tzigane‖ de 
Maurice Ravel, în versiunea duo-ului Laurent Albrecht Breuninger (vioară) și 
Thomas Duis (pian); recitalul pianistului Jean-Claude Pennetier, la ora 17,00, 
cu un program compus din pagini de Fauré, Busoni, Enescu, Debussy, 
Messiaen. La 19,30, Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam, 
dirijată de Mariss Jansons a redefinit conceptul de empatie dintre compozitor 
și interpreți, pe care-l mai percepusem, în toată autenticitatea și splendoarea 
lui, în cuplul pianistic Daniel Barenboim/ Radu Lupu, dar și în cealaltă 
ipostază a celor doi, aceea de dirijor/pianist. Formația olandeză nu și-a 
dezmințit noblețea sonorității, precizia în respectarea stilistică a partiturilor, 
frazarea generoasă, muzicală, minuțios cizelată acum de plasticitatea gesticii 
dirijorale a lui Mariss Jansons. În Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră în do 
minor de Beethoven, Emmanuel Ax a învins materia sonoră, șlefuind-o 
aidoma unui sculptor, ornând-o apoi cu jerbe de arpegieri dantelate, similare 
ghirlandelor florale din tablourile cu Madone renascentiste sau din epoca 
rococo-ului. Felul în care a fost construit și redat poemul ‖O viață de erou‖ de 

Richard Strauss a reconfirmat adâncimea concepției dirijorale a lui Mariss 
Jansons. Dirijorul de origine letonă a exprimat, cu o veridicitate aproape 
palpabilă, varietatea trăirilor general-umane, cu treceri bruște, adesea 
dramatice, de la angoasă la extaz și invers, iluminând și tensionând discursul 
muzical într-un crescendo magistral. Ultima tentație a zilei de 21 Septembrie a 
fost cea de la miezul nopții datorată Orchestrei Saint Martin in  the Fields, 
dirijorului Sir Neville Marriner și muzicii lui Felix Mendelssohn. Deși nu lipsită 
de accente dramatice, această muzică exuberantă și viguroasă, melancolică 
și vitală, de o puritate aproape juvenilă în simplitatea ei melodică a venit să ne 



Revista MUZICA Nr.4 / 2013 

146 

elibereze psihicul de angoasele, neliniștile, dubiile revărsate asupra noastră 
de viața zbuciumată a eroului din poemul straussian! 

Penultima zi a Festivalului, 27 Septembrie, a reunit trei concerte: cel 
al ansamblului Violoncelissimo, inițiat și condus de Marin Cazacu, solistă 

soprana Simina Ivan (ora 17,00), cel susținut de Filarmonica Regală din 
Londra, cu Andrew Litton la pupitru și pianista Alexandra Dariescu pe 
podiumul solistic, într-un program alcătuit din pagini de Johannes Brahms, 
Edvard Grieg, P.I. Ceaikovski (ora 19,30) și concertul Accademiei Bizantine – 
dirijor și clavecinist Ottavio Dantone – care a interpretat, împreună cu 
violonista Viktoria Mullova, o suită de opus-uri din creația lui J.S. Bach.  

Gongul final a răsunat în seara zilei de 28 Septembrie, ademenindu-
ne cu alte trei tentații: Ansamblul Schubert a reday, la Ateneu, cvartetele cu 
pian de Frank Bridge, Gabriel Fauré și George Enescu (ora 11,00); recitalul în 
care pianistul Murray Perahia a electrizat - pentru a câta oară? – publicul de 
la Ateneu cântând Bach, Beethoven, Schumann, Chopin, implicat ca de obicei 
intelectual și afectiv în actul creator-interpretativ, trecând cu repeziciune de la 
duioşie la impetuozitate, de la jubilație la meditația existențială sau 
revărsându-și potențialul energetic în șuvoaie compacte de sonorități 
modelate printr-un act aproape sacrificial; last but not least, concertul 
Filarmonicii Regale din Londra dirijată de Cristian Mandeal a încheiat zilele 
festivaliere cu Capriccio pentru vioară și orchestră de George Enescu/Cornel 
Țăranu (solist Dmitri Sitkovetsky) și Simfonia a III-a în re minor pentru 
mezzosoprană, cor mixt și cor de copii de Gustav Mahler (solistă Jennifer 
Johnston Cano), la care și-au dat concursul Corul Academic Radio pregătit de 
Dan Mihai Goia și Corul de copii Radio pregătit de Voicu Popescu.  

 
(Ansamblul Schubert – sursa Agerpres) 
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Într-una dintre cronicile apărute în Ziarul Festivalului Internațional 
‖George Enescu‖ spuneam că printre atu-urile ediției din 2013 s-a numărat, 
fără-ndoială, felul în care au fost asociate lucrările în funcție de afinitățile 
stilistice, ideatice sau de ethos dintre ele. Deși în general concordanța a fost 

respectată, au existat totuși câteva situații în care principiul nu a mai fost 
respectat cu strictețe. Mă refer bunăoară la primul concert al Orchestrei 
Simfonice Naționale a Radiodifuziunii Italiene (9 Septembrie), al cărui profil 
estetic ar fi avut, cred, mai multă pregnanță și acuratețe dacă s-ar fi renunțat 
la Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră de Philip Glass. Calitățile Annei 
Țifu ar fi fost reliefate poate chiar mai elocvent dacă violonista s-ar fi rezumat 
la ‖Tzigane‖ de Ravel. La rândul lor, partiturile de Enescu, Ravel, Stravinski s-
ar fi armonizat între ele mult mai firesc. La fel de neinspirată mi s-a părut 
plasarea, în debutul concertului Filarmonicii Regale din Stockholm, dirijor 
Sakari Oramo (23 Septembrie), a piesei lui Anders Hilborg, Exquisite Corpse 
– o muzică dramatică, morbidă, mult prea trenantă și lipsită de contraste ca 
să nu afecteze interesul și atenția publicului pentru ceea ce avea să urmeze: 
monumentalul Concert nr. 1 pentru pian și orchestră de J. Brahms (din 
păcate, în interpretarea anostă, inexpresivă, a lui Stephen Hough) și vasta 
Simfonie a II-a, ‖Cele patru temperamente‖ de Carl Nielsen.  

Au existat și câteva cazuri în care efectul unei atari inabilități 
repertoriale s-a răsfrânt negativ asupra ambelor lucrări din fiecare program. 
Mă refer la concertele care au avut în alcătuirea lor Simfoniile I, în Re major, a 
II-a, ‖Reînvierea‖ și a 3-a, în re minor de Gustav Mahler. Prima simfonie 
mahleriană a fost precedată de Simfonia concertantă în si minor pentru 
violoncel și orchestră de George Enescu, în concertul Filarmonicii din 
München, din 17 Septembrie - dirijor de Semyon Bychkov, solist Gautier 
Capuçon. Tempo-ul greoi și frazările nu tocmai coerente și șlefuite, l-au 
îndepărtat pe violoncelist  de spiritul ‖visării treze‖ din muzica lui Enescu. În 
felul acesta, nici partitura enesciană nu a fost pusă corespunzător în valoare 
și nici partitura lui Mahler nu a mai avut răgazul să respire! Dar, desigur, e 
destul de dificil să găsești ceva care să consune cu dimensiunile ample și 
complexitatea sofisticată a arhitecturii componistice a simfoniilor mahleriene, 
fără a le știrbi din semnificațiile filosofice intrinseci.  

Una dintre cele mai masive simfonii ale lui Mahler, cea de-a II-a, 
‖Reînvierea‖, pentru cor, soprană și mezzosoprană, a fost precedată – în 
seara zilei de 26 Septembrie, când Orchestra Națională Rusă l-a avut la 
pupitru pe Horia Andreescu - de Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră în Mi 
bemol major de Franz Liszt. Durata și așa redusă a partiturii lisztiene – cca 
16-18 minute – a fost comprimată de către pianistul Boris Berezovsky 
aproape la jumătate, ca un joc de desene animate! Așa cum remarca cineva, 
Berezovsky – altminteri un pianist spectaculos, cu temperament vulcanic și o 
tehnică ieșită din comun - a părut că și-a îndeplinit o ‖sarcină de serviciu.‖ 
Simfonia lui Mahler ar fi avut nevoie de libertate, de un respiro, de un spațiu 
vital relaxat exclusiv,  înainte de a-și lansa temele de meditație în eter, către 
‖lumina vieții eterne.‖  

Din păcate, concertul de închidere dirijat de către Cristian Mandeal la 
pupitrul Filarmonicii Regale din Londra, a avut și el de suferit. Grandioasa 
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Simfonie a III-a de același Gustav Mahler - cea mai lungă dintre simfoniile 
sale și chiar din repertoriul de gen - a fost precedată de Capriccio pentru 
vioară și orchestră de George Enescu – o altă lucrare de dimensiuni ample, o 
muzică pe care Dmitri Sitkovesky a expandat-o nepermis de mult, 
distorsionând sensul frazelor, nesigur pe accentele și întorsăturile ritmice 
specifice caracterului baladesc, dansant sau doinit, ‖de jale‖, imaginate de 
Enescu. Violonistul a dovedit fie că nu avusese răgazul unui studiu îndeajuns 
de judicios al partiturii, fie că nu i-a înțeles alcătuirea și ethosul. Din nou, 
muzica lui Enescu a avut de pierdut, iar gradul de receptivitate față de 
conținutul simbolic, de nuanță metafizică, al simfoniei mahleriene a fost 
drastic diminuat. Seara a fost salvată de concepția savantă, atotcuprinzătoare 
imprimată de Cristian Mandeal Simfoniei a III-a de Mahler. Cu gestica lui 

augustă, aristocratică, Mandeal a construit imensul edificiu sonor acordând 
importanță și semnificație fiecărui detaliu – ritmic, melodic, armonic, timbral - 
subliniind cu inteligență, luciditate și viziune perspectivală trecerea conștiinței 
de la tenebrele ignoranței la iluminarea prin cunoaștere, accederea în planul  
transcendent al ideilor pure, și de aici la ‖bucuria celestă‖ din final. 
Filarmonica Regală nu putea să nu rezoneze, să nu reacționeze la un 
asemenea demers conceptual, în a cărui logică și expresivitate s-au regăsit, 
cu certitudine, toți membrii formației britanice. Corurile reunite ale 
Radiodifuziunii Române au fost și ele la înălțimea evenimentului, ca în toate 
aparițiile lor din ediția a XXI-a a Festivalului.  

Dincolo de inerentele disfuncții, dincolo de rezervele exprimate aici 
în modul cel mai obiectiv cu putință, în speranța că ele vor fi recepționate la 
justa valoare, în ediția din 2013 a Festivalului Internațional ‖George Enescu‖ 
au existat și nenumărate momente în care ne-am simțit cu adevărat învăluiți 
în mantia ‖magiei‖ suverane a Muzicii, întrupată în primul rând în recitalul 
pianistului Radu Lupu – cel care știe să valorifice materialitatea sunetelor, dar 
și suspensiile lor volatile, instaurând ordinea cosmică în haosul eterogeneității 
ritmice și transsubstanțializând tristețile funciare ale unui compozitor ca 
Schubert de pildă. Membrii Cvartetului ‖Voces‖ - Bujor Prelipcean, Vlad 
Hrubaru, Constantin Stanciu, Dan Prelipcean – au aniversat împlinirea a 40 
de ani de la înființarea ansamblului lor - o ‖inedită ectenie și spovedanie‖ - 
prin  recursul la Arta fugii de J.S. Bach. În transfigurarea care li se citea pe 
chipuri se oglindeau de fapt înțelesurile tainic încifrate în muzica pe care o 
consideră ‖plăsmuire divină‖, ‖labirint matematic logic și perfect‖, ‖muzică în 
stare pură.‖ Muzică în stare pură ne-au oferit și cei patru muzicieni ieșeni, în 
ziua de 10 Septembrie, ocazie cu care a fost lansat, în holul Ateneului, un 
dublu DVD produs de TVR Iași, proiectat și realizat de Alex Vasiliu. La 
interpretarea Cvintetelor cu două violoncele de Brahms și Schubert, ‖voceșii‖ 
s-au bucurat de participarea lui Martin Lovett din celebrul cvartet ‖Amadeus‖. 
La Octetul de Mendelssohn, s-au unit cu membrii Cvartetului ‖Gaudeamus‖, 
iar la Octetul de Enescu li s-a alăturat Cvartetul ‖Ad libitum.‖ Am regăsit 
semnele magiei și în concertul în care Maxim Vengherov a făcut sunetele 
mozartiene să vorbească, să-și destăinuie forța și fragilitatea, luciditatea și 
starea de contemplare, sobrietatea și afectivitatea, predispoziția spre glumă și 
seriozitate; în cele două seri în care Rudolf Buchbinder a dovedit că deține 
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secretul sculptării meticuloase, cu vigoare și delicatețe, a blocurilor 
marmoreene din care Beethoven și-a clădit cele 5 Concerte pentru pian și 
orchestră prezentate integral, în calitate de solist și dirijor, în compania 
Orchestrei Filarmonicii ‖George Enescu‖; în serile în care operele Tetralogiei 
wagneriene ‖Inelul Niebelungului” au răsunat în varianta de concert, 
producând frisoane, uimire, fascinație, în tălmăcirea Orchestrei Simfonice a 
Radiodifuziunii din Berlin, sub bagheta lui Marek Janowski, sau în Concertele 
de la mizul nopții, veritabile ‖călătorii în timp‖, în vremea lui Monteverdi, 

Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Mendelssohn, Elgar... 
 
Ca în toate edițiile de după 1989, Simpozionul Internațional de 

Muzicologie a reunit, în două zile consecutive (5-6 Septembrie), participanți 
din România și din străinătate, contribuind la înțelegerea gândirii componistice 
enesciene, mereu mai ramificat și mai în profunzime. Multe dintre comunicări 
au pus în discuție aspecte inedite ale vieții și creației lui George Enescu. 
Spicuiesc câteva: Enescu și Grecia. Enescu și compozitorii greci (Marcel 
Spinei), Enescu și Basarabia (Vasile Vasile), Enescu în conștiința artistică 
românească (Sanda Maistorovici) – o interesantă trecere în revistă a felului în 
care a fost privit și reprezentat chipul lui Enescu de către câțiva dintre 
sculptorii noștri, Octetul de George Enescu și Cvartetul consonanțelor de 
Pascal Bentoiu, autor Martin Kowalevski, care face o analiză pertinentă, 
științifică, a celor două partituri, pe baza metodei psihologic-fenomenologice a 
‖gestaltismului‖, O versiune românească a mitului lui Oedip (Olguța Lupu), 
Contrarii coincidente în destinul solar al lui Oedip (D.Petecel), ‖Cu pași mici 
spre nefericire” – transcendența secundei ca interval de bază în Prologul 
operei Oedip (Roberto Reale), Relația elev-profesor, după concepția lui 
George Enescu (Constantino Salvatore), Cercetări asupra doinei, cercetări 
asupra lui Enescu (Vincent Rastaedter). A fost a doua ediție în care, din 

inițiativa muzicologului Mihai Cosma – coordonatorul științific al Simpozionului 
– comunicările, prezentate în câte o limbă străină de circulație, au fost tipărite 
în volum chiar înaintea deschiderii Festivalului. Faptul a facilitat specialiștilor 
de peste hotare prezenți la eveniment să acceadă rapid și direct la punctele 
de vedere ale exegeților enescieni din România, dar și la diseminarea lor în 
mediile de artă și cultură din afara granițelor țării, unde există surprinzător de 
mulți doritori să-l cunoască pe Enescu, studiindu-i opera pornind de la sursele 
muzicologice și auditive puse la dispoziție de către compatrioții lui.     

Dincolo de disfuncții și rezerve, ediția din 2013 a Festivalului 
enescian a fost și una dintre cele mai intens și mai eficace mediatizate atât 
prin mijloace radiofonice, electronice, cât și prin intermediul presei scrise. 
Meritul reușitei acestui din urmă demers tipografic îi revine doamnei Simona 
Chițan, coordonatoarea întregului colectiv redacțional al ziarului Adevărul care 

a găzduit și promovat constant, cu generozitate și atașament pentru faptul de 
cultură, toate cronicile, comentariile și documentarele referitoare la George 
Enescu și la festivalul ce-i poartă numele, și, nu în ultimul rând, muzicologului 
Cristina Sârbu căreia i se datorează selectarea și centralizarea cronicilor și 
articolelor publicate zilnic în paginile cotidianului menționat, de către echipa 
de critici muzicali, muzicologi și profesori universitari. 
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(Bucureştiul Creativ. Aplicaţie metrou. Sursa: Andrei Gindac) 
 
 
Dacă destinul muzicii lui George Enescu este cu adevărat acela de a 

fi pe deplin înțeleasă abia de generațiile viitorului, nu ne rămâne decât să 
sperăm că Festivalul va continua să existe, cu aceeași ritmicitate și sub 
aceleași asupicii binevoitoare. Și poate că, într-o eră nu prea îndepărtată, 
Muzica va reuși, în fine!, grație personalității emblematice, profund umaniste 
și pacifiste a lui George Enescu (‖sunt un pacifist convins‖, declara el), ‖să 
stingă urile, să potolească patimile și să apropie inimile într-o caldă înfrățire.‖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


