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Seria Wagner 
 
 

Sabina Ulubeanu 
 

Das Rheingold    
O seară sublimă între blestemul aurului și puterea iubirii 

(sursa: Agerpres) 
Dragoste și aur. Nu există nimic mai actual, mai pregnant  în 

preocupările noastre, ale tuturor. Și totuși, uneori este nevoie de o seara 
Wagner care să pună ordine în gândurile și inimile celor dispuși să primească 
un asemenea dar. Forța unei astfel de muzici,  transformativă la nivel 
sufletesc și ideatic, transportă receptorul într-o lume necruțătoare, 
problematică, în care nu te poți ascunde de propriile trăiri, în care ești obligat 
să te privești în oglinda vie ce-ți dezvăluie frust cei doi poli ai existenței: 
ambiția în opoziție cu iubirea. 

Condiția esențială pentru a reuși o astfel de călătorie spre interior?  
O interpretare magistrală, așa cum ne-a fost dat să auzim în seara de 15 
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septembrie 2013, la festivalul Enescu: o distribuție internațională și orchestra 
Radiodifuziunii din Berlin sub bagheta lui Marek Janowski. 

Am pornit spre Sala Palatului cu mari așteptări pentru primul Aurul 
Rinului pe care aveam să îl vad în România și al doilea „pe viu‖ din existența 
mea, precedentul fiind unul greu de egalat: Bayreuth, august 2001.  
Diferențele aveau să fie, desigur, majore: vizuale (operă în concert față de 
înscenare) și auditive (acustica problematică a sălii față de perfecțiunea 
templului Festspielhaus), însă nesemnificative în raport cu entuziasmul meu 
wagnerian. 

Toate micile temeri mi-au fost risipite încă de la intrare. Cele câteva 
scaune goale, fapt  rarissim in timpul festivalului,  indicau prezența unui public 
pasionat și cunoscător. Foarte mulți tineri.Înaintea concertului domnea o stare 
de fierbere diferită de mondenitățile serilor precedente. Pe scaunul alăturat s-
a așezat, vizibil emoționat, Horia Roman Patapievici. Formulele de salut 
scurte, înlocuite mai degrabă cu zâmbete largi, demonstrau nerăbadarea și 
curiozitatea.  Iar odată cu primul mi bemol al preludiului s-a născut ceea ce va 
rămîne în memoria melomanilor bucureșteni drept „sublimul Rheingold din 
festivalul George Enescu‖. 

Departe de a oferi o descriere completă a interpretării, voi puncta 
momentele în care am simțit acut vraja aruncată asupra publicului, încercând 
să explic motivele pentru care unele clipe se percep mai puternic. 

Discret  în debutul serii, Marek Janowski  a construit muzical dozând 
ingenios energia orchestrei, dar și a soliștilor, cu toții nevoiți să  creeze 
tensiunea gradat, fără pauză , așa cum e scrisă prima operă din tetralogie. 
Pentru a menține publicul alert timp de mai bine de două ore și jumătate,  
dirijorul a preferat să ofere contraste scăzute orchestrale la început, în 
favoarea subtilităților de idei, crescând puternic intensitatea opozițiilor sonore 
și  sentimentale spre final. 

Astfel,  preludiul, calm și interiorizat,  a oferit cadrul propice pentru  
vocile fetelor Rinului, Julia Borchert- Woglinde, Alina Bottez- Wellgunde, 
Sorana Negrea – Flosshilde realizând un dialog exuberant și plin de culori cu 
Martin Winkler- un Alberich al cărui timbru a trecut subtil în prima scenă de la 
dorința de iubi și îndoială până la abandonul sentimentului în favoarea 
comorii. 

Teatralitatea prezentării acestei opere în concert a fost sugerată prin 
ieșirea din scenă a protagoniștilor după momentelededicate și prin 
poziționarea diversă a soliștilor - un alt exemplu de grijă pentru captarea 
permanantă a atenției auditoriului. 

Tragismul reținut al primei secțiuni a fost continuat în scena a doua 
de intensa intrepretare a Elisabethei Kulman, în Fricka. Singura dintre soliste 
ce nu a simțit nevoia suportului partiturii, Elisabeth Kulman a „jucat‖ în toate 
aparițiile sale, cântate sau nu, gestica sa empatică fiind în deplină armonie cu 
rolul său: viitoarea stăpână a Walhallei, cea care dorește să transforme o 
cetate într-un cămin, cea pentru care pare să conteze în primul rând 
dragostea, deși ambiția rezidă în subsidiar, ceea ce am simțit din gravele vocii 
sale uluitoare. Pe Eglis Silnis, în Wotan, l-am perceput mai greu, vocea sa nu 
are amplitudinea lui Winkler, dar în contextul Sălii Palatului ar fi nedrept să 
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emit un verdict. Intepretarea sa a fost cu siguranță minunată, cu impecabilă 
redare a conflictului interior în dialogul cu Fricka, trecând prin registrul eroic în 
hotărârea de a o salva pe Freia și cel al remușcărilor și ambiției nemăsurate  
în scena finală. 

Cuplul Fasolt-Fafner, cei doi giganți interpretați de Günther 
Groissböck și Sorin Coliban, acesta din urmă interpretând eliberat de partitură 
rolul, au oferit un regal al vocilor de bas. Experiența ambilor pe scena de la 
Bayreuth din această vară i-a rodat într-o minunată fuziune de lirism (Fasolt) 
și timbru cald, impunător, ce umple sala (Fafner). 

Apariția Alexandrei Reinprecht în Freia a conferit o notă de 
luminozitate întregii opere, pentru că vocea sa este plină, generoasă, iar 
inflexiunile sale  timbrale au funcționat în sensul rolului pe care Freia îl are în 
lumea zeilor, cea care menține tinerețea, bunăstarea, binele. 

Baritonul Valentin Vasiliu (Donner)și tenorul Marius Vlad Budoiu 
(Froh) au completat lista soliștilor români din această primă seară Wagner. 
Prin multă pasiune la Vasiliu și finețe la Budoiu, cei doi artiști români au 
relevat voci puternice și pregătite pentru roluri wagneriene, pentru mine cu 
sugestia frumoasei iluzii că poate îi vom auzi și în viitoarele stagiuni 
permanente ale Operei din București. Desigur, mă refer la opere de Richard 
Wagner. 

Construcția impresionantă a întregii seri a fost susținută puternic de 
interpretarea tenorului Christian Elsner, un Loge excepțional. Extrem de 
divers, de teatral chiar în  postura de solist în fața orchestrei, comunicând 
permanent cu partenerii săi, Elsner a coagulat cu generozitate în jurul său 
toate dialogurile, transmițând către public liantul creat între interpreți. 

Momentul cel mai colorat al serii, desigur, scena a treia. Marek 
Janowski a crescut nivelul contrastelor  orchestrale, creșterea în volum fiind în 
opoziție cu dramatismul pianissimelor din scena a  doua. Dialogurile, dintre 
Winkler (Alberich) și Arnold Bezuyen (un foarte colorat Mime) , apoi Winkler, 
Elsner (Loge) și Silnis (Wotan), încadrate de  sunetul nicovalelor, au pregătit 
emoțional finalul dramatic al operei. 

Un final în care Daniela Denschlag,  impunătoare Erda,  a concentrat 
în jurul vocii sale de mezzo energia întregii orchestre, ca într-o implozie cu 
subiect central funcția fundamentală a maternității, a celei ce știe viitorul 
pentru că a creat trecutul, a celei ce înțelege importanța iubirii, opusă 
orgoliilor ce urcă în Walhalla. 

După ultimele acorduri, peste 10 minute de aplauze, în  primele 
dintre ele nu am putut scoate niciun cuvânt. Am îndrăznit apoi să îl întreb pe 
ilustrul și foarte amabilul meu vecin de audiție cum i s-a părut „ Excepțional, 
de geniu‖ au fost cuvintele spontane,  fără pic de emfază,  ale lui Horia 
Roman Patapievici. 

A fost așa, pentru ca  timp de 160 de minute s-a respirat la unison, 
nu a sunat niciun telefon, s-a tușit doar de trei ori și s-a lăcrimat incalculabil. 
Marek Janowski ne-a implicat cu o impunatoare și caldă eficiență printr-o 
poveste despre  fiecare dintre noi, ne-a pus pe gânduri și ne-a pregătit pentru 
a trăi împreună istoria „acelui sublim Inel al Nibelungilor din festivalul George 
Enescu‖. 
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Die Walküre 
Polifonia timpurilor și afectelor 

 
Leit-motivul iubirii la violoncel, sunet amplu, nostalgic și profund. Se 

aude „curajul‖ la alămuri și corzi grave. Mânecile albastre ale Sieglindei 

contrastează cu rochia gri metalic, dar rimează cu vocea sa tulburătoare chiar 
și in registrul acut. Brünnhilde preia melodia infinită ce debutează la clarinet, 
continuă la corzi, se reîntoarce la clarinet și se abandonează în vocea Petrei 
Lang. Un solo ca o rugăciune, ca un balsam pentru suflete. Frickae o apariție 
delicată, ce îndulcește furia  gravă și senzuală adresată unui Wotan liric și 
tragic.  Hundig este pur și simplu frumos, în chip, în glas, în sfâșietorul său 
rol.  Prezentul și trecutul se suprapun instantaneu și la intrarea Brünnhildei din 
actul al doilea revăd cu ochii minții debutul actului trei de la Bayreuth, de 
acum 12 ani. Acum percep vocile walkiriilor ca gest, aproape ca efect 
orchestral și încep să anticip. Și să îmi amintesc. Și să realizez că am 
petrecut ziua de 16 septembrie într-o stare subfebrilă, de așteptare, de nevoie 
de Walkiria. 

Dacă în Rheingold a predominat dozarea judicioasă a energiilor, 
satisfacția melomanului avizat fiind în bună măsură și de natură intelectuală, 
Die Walküre ne-a răpit din real de la primul tremollo al orchestrei și ne-a 
introdus în miracolul trăirii directe a poveștii despre dragoste, eroism, 
supunere și altruism. Pentru că Wagner creează conștient timpul subiectiv al 
operelor sale, în care  construiește în primul rând muzical emoțiile 
personajelor și, desigur, pe cele ale publicului. 

 
Voi explica în cele ce urmează mecanismele prin care absorbția 

auditoriului  în vârtejul muzicii a fost în seara trecută completă, irevocabilă.   
La Wagner,  timpul este circular și polifonic, pentru că povestea, deși 

pare lineară, conține permanent întoarceri în trecut și proiecții în viitor. Toți 
soliștii au redat aceste modulări temporale exemplar, fiecare sentiment a fost 
susținut de culoarea sa timbrală, iar aceasta deosebește o voce formidabilă  
de o interpretare formidabilă.  

Cum se realizează tehnic muzical aceast contrapunct de timpuri? 
Prin umplerea spațiului muzical. Leit-motivele wagneriene, aceste „mini-
melodii‖ ce caracterizează sonor personajele, se comportă ca pașii unor 
spirale.  La fiecare modulație,  schimbare de  suport armonic, pasul spiralei se 
mărește, iar spațiul se dilată. Același leit-motiv, dar adus în alt context 
armonic, plasează receptorul într-o zonă de confort auditiv, cu ajutorul 
memoriei,  amplificând totodată percepția temporală asupra muzicii parcurse. 
Pentru că „acum‖ se suprapune cu „atunci‖, iar fragmentul recunoscut, 
asimilat,  permite avansul sufletului prin muzică, cu acea formidabilă știință 
wagneriană a justei proporții dintre noutate și redundanță. 
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Dacă interpretarea soliștilor a redat sentimental acești pași a spiralei, 
dirijorul Marek Janowski a fost cel care a dispus de timpul Walkiriei prin 
augmentări și diminuări judicioase ale energiei. Maestru al jocului cu percepția 
publicului, fidel partiturii, implicat și dăruit, Janowski ne-a oferit în finalul 
operei promisiunea unui Siegfried care să continue istoria, deja scrisă până la 
jumătate, acestui memorabil „Ring‖ din festivalul Enescu.  

 
În seara de 16 septembrie, Marek Janowski a condus pentru a doua 

oară orchestra Rundfunk Berlin, avându-i ca parteneri în recrearea Walikiriei 
pe Torsten Kerl (Siegmund), Günther Groissböck (Hundig), Eglis Silnis 
(Wotan), Melanie Diener (Sieglinde), Petra Lang (Brünnhilde), Elisabeth 
Kulman (Fricka), Aneliya Vidinova (Gerhilde), Egle Chișiu (Ortlinde), Sidonia 
Nica (Waltraude), Andreea Iftimescu (Schwertleite), Natalia Buciuman 
(Helmwige), Antonela Bârnat (Siegrune), Adina Secobeanu (Grimgerde) și 
Sorana Negrea (Rossweiße). 

 
Siegfried 

Pasiune, teamă, identitate și destin 
 
Drumul către sine, către acel unic punct în care cunoașterea 

interioară e completă, este cel mai profund pe care  îl putem parcurge de-a 
lungul vieții. Îl depășește doar curajul de a schimba paradigma, atunci când 
punctul de sprijin la care am ajuns devine factor de propulsie într-un spațiu 
nou, în care toți parametrii se schimbă, iar adevăratul „eu‖ își află acolo 
împlinirea. 

Devenirea lui Siegfried din seara de 19 septembrie a fost o astfel de 
călătorie miraculoasă, în care am respirat muzical împreună cu eroii 
Tetralogiei și am fost părtași la parcursul inițiatic al unui erou incredibil: Stefan 
Vinke în rolul titular, propulsat în fantastica și istorica sa interpretare de 
extraordinarul Marek Janowski cu  orchestra Radiodifuziunii din Berlin și 
conturat, caracterizat, ajutat de interacțiunea complexă cu Arnold Bezuyen 
(Mime), Egils Silins (Wotan/Der Wanderer), Martin Winkler (Alberich), Sorin 

Coliban (Fafner), Ileana Tonca (Waldvogel), Daniela Denschlag (Erda) și 
Catherine Foster (Brünnhilde). 

 
Epopee a transformării,  a căutării identității și a iubirii,  muzica lui 

Wagner la Siegfried ne păstrează alerți de la primul până la ultimul sunet 
printr-un mecanism pe atât de ingenios, pe atât de simplu: armoniile sunt în 
continuă schimbare, ceea ce ce menține tensiunea și creează nevoia 
rezolvării ei. Diferența fundamentală față de celelalte opere din Inelul 
Nibelungului este preponderența melodică a unui singur personaj: leit-motivul 
lui Siegfried se aude în multiple ipostaze timbrale și sentimentale, de la 
întreaga orchestră până la solo-ul de corn, în tonalități diferite ce susțin 
traseul ideatic al întregii compoziții și în suprapuneri cu alte leitmotive, ce 
subliniază rolul definitoriu al amplelor personaje în construirea eroului suprem: 
Siegfried este cel ce nu cunoaște frica și are sufletul curat, dar  devine cu 
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adevărat curajos abia atunci când își învinge prima trăire necunoscută, o 
asimilează și luptă pentru ea.  

 
Interpretarea soliștilor în cea de-a treia seară Wagner pe scena 

Sălii Palatului a redat  toate aceste aspecte și ne-a înălțat totodată 
deasupra lor. Pentru că fiecare voce a întregit dezvoltarea treptată a 
personajului central, dar cu originalitate și noblețe a abordării relației 
muzicale și teatrale, toți cei prezenți depășind conceptul de operă în 
concert prin comunicare, mimică, gestică.  

Astfel,  Arnold Bezuyen a jucat un Mime contorsionat între simțul 
datoriei  și dorința de răzbunare, cântul său, impecabil frazat, fiind depășit 
doar de expresiile faciale formidabile, teribile,  grotești. Vocea sa a potențat 
sonoritățile aproape ireale ale unui Siegfried naiv, dar îndurerat și 
convingător atunci când smulge tatălui adoptiv mărturisirea despre originile 
sale, alert, agil  și victorios în desăvârșirea sabiei Nothung, arma supremă. 
Apariția lui Egils Silins in Wotan (Der Wanderer) a captivat prin 
monumentalitate. Transformat de la o operă la alta: ambițios și 
pasionat în Aurul Rinului, liric și emoționat în Walkiria, zeul suprem a 
oferit în Siegfried imaginea poate cea mai paradoxală: un rol 
dominator, hotărât, de stăpânitor al lumii, deși deghizat în Rătăcitorul 
modest și muritor : contrapunct psihologic wagnerian.  

Contrastele dintre aproape bufonul Mime și vocea lui Vinke, 
generoasă, caldă și perfect dozată, la care s-a adăugat solemnitatea lui 
Silins, au adus nota de culoare necesară interpretării unui prim act narativ, 

introspectiv, în care fiecare se povestește pe sine, iar orchestra lui 
Janowski s-a subordonat delicat și asumat glasurilor celor trei protagoniști.  

Actul al doilea a readus în scenă doi dintre soliștii primei seri: 
Martin Winkler, covărșitor Alberich, și Sorin Colban, profund și intens 
Fafner, precum și o voce nouă, Ileana Tonca, prezență delicată, pregnantă  
și diversă în rolul Waldvogel. 

Inițierea lui Siegfried a fost precedată dramaturgic de confruntarea 
Alberich-Wotan, într-un dialog intens care a depășit limitele scenei. Winkler 
folosește cu subtilitate fiecare atu pe care îl are pentru a-și ajuta glasul să 
răzbată printr-o sală greu de stăpânit. Iar ceea ce transmite astfel este 
copleșitor: râsul său final a sintetizat toată gama de nuanțe exprimată 
anterior: dramă, ranchiună, tragism, scepticism și resemnare. 

Povestea lui Fafner din clipa morții sale ne-a relevat încă o dată 
vocea lui Sorin Coliban, plină de culori uimitoare pentru registrul grav 
extrem în care se desfășoară intervenția sa. Cu ardoare și joc scenic 
desăvârșit, Coliban a susținut conștient evoluția dramaturgică a lui Vinke-
Siegfried, de la statutul de tânăr neînfricat, dar naiv, la erou conștient de 
importanța acțiunilor sale. 

Dar cea mai interesantă relație din actul al doilea este poate cea 
dintre Waldvogel și eroul principal. Binevenită voce  feminină în economia 
întregii lucrări, Ileana Tonca a reușit să transmită din spatele orchestrei 
timbrul său extrem de fin și totodată puternic, modulând cele trei intervenții 
în funcție de desfășurarea poveștii. Discretă în prima, coloratură delicată în 
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a doua și extrem de lirică în a treia apariție, Waldvogel îl înaripează, 
luminează și îndrumă pe Siegfried în căutarea darului suprem: iubirea  ca 
element central al existenței, ultim adevăr și punct de pornire spre noul 
„eu‖. 

În actul al treilea, Wotan o readuce în lumea care nu doarme pe 
Erda, zeița atotștiutoare. Suflul transformativ ce domnește în sufletul eroului 
principal pare să se răsfrângă în cel mai direct mod asupra partiturii Erdei. 
Daniela Denschlag a tălmăcit cu o covârșitoare interiorizare confuzia zeiței, 
exprimată structural prin salturi între registre, magistral stăpânite de 
Denschlag, cu acutele sale fantastice și gravele răscolitoare,  melodii 
sinuoase și stranii, mult înaintea epocii în care au fost compuse, timbrul său 
ușor metalic, dar generos, fiind extrem de potrivit acestui rol.  

Înfrângerea lui Wotan, cel care ar fi vrut să oprească timpul prin 
interpretarea sa contrastantă, și pasională și serenă  în ultimul act, 
eliberează întreaga operă de tragism. 

În Idila lui Siegfried, care precede ultima scenă, Marek Janowski a 
subliniat magistral ideea de melodie infinită, cu sublime preluări între 
alămuri, clarinet bas, violoncelul cu leitmotivul cunoscut al iubirii și 
culminând cu unisonul viorilor în registrul acut. 

Iar atunci când crezi că nu se poate mai mult, urmează scena în 
care eroul Siegfried descoperă ce înseamnă frica. Stefan Vinke nu a părut 
să își conserve energiile pe parcursul interpretării sale. A debutat în forță. A 
devenit pe rând naiv, ezitant, întrebător, furios, disprețuitor și avântat. Dar 
nu și-a cruțat nici o clipa glasul, care a acoperit toata gama de emoții 
existente. Calitatea vocii sale, extrem de bogată și viguroasă, cu accente 
excepționale de imponderabilitate, nu a avut de suferit în nici un sunet al 
acestei covârșitoare partituri. Singurul punct în care a dozat judicios a fost 
jocul scenic. Reținut la început, gestic minimal în actul al doilea, Vinke 
captează audiența prin creșterea dramaturgică spre final, unde se 
dezlănțuie. 

Iar logica sa este impecabilă, pentru că Siegfried și Brünnhilde 
sunt singurii eroi wagnerieni care își schimbă complet identitatea. Iar 
momentul acestei transformări a fost condus de Vinke și Catherine Foster 
cu o finețe ireproșabilă. O Brünnhilde lirică, solară și nobilă, Catherine 
Foster a trecut de la stadiul de fecioară a Walhallei la acela de femeie 
îndrăgostita cu o grație aproape divină. Cu un tonus lejer, cu plăcerea 
cântului generos și cu o voce fenomenală, Foster a creat-o pe acea eternă 
Brünnhilde, în afara modelor și în afara timpului.  

Lângă ea, Stefan Vinke la superlativ. Teribil atunci când 
experimentează teama, cu adevărat viteaz atunci când o depășește, 
permanent în căutarea unui suflet tovarăș, Siegfried se descoperă pe sine 
abia în dragostea arzătoare pentru  Brünnhilde, el, cel care tânjea dupa 
iubire, dar nu a cunoscut-o niciodată. 

Schimbarea de paradigmă de care vorbeam la început este 
împlinită. Cei doi sunt eroii care și-au modificat sinele, prin uniunea 
fabuloasă a sentimentului și renunțarea la individualitatea cea veche. 
            . 
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Götterdämmerung 

Memoria, uitarea și forța unisonului 
 
Cu Amurgul zeilor, Wagner ne spune povestea timpului în care 

locuim. Firul leitmotivelor expuse linear de cele trei ursitoare reamintește toată 
muzica primelor trei opere ale Tetralogiei, liant între prezent și trecut. 
Caracterizarea melodică a lui Siegfried, expusă sumbru, permanent în 
tonalitate minoră, ne proiectează în viitorul tragic al eroului. Iar în finalul primei 
scene, unisonul. Un paradoxal, dar logic unison. Cele trei Norne cântă într-un 
singur glas, căci atunci când timpul se rupe, memoria se șterge și lipsa 
conflictului creează uitarea, lipsa vibrației: moartea lumii așa cum o știam. 
Este poate cel mai interiorizat și tragic moment al „Ring-ului‖, acela în care,  
din punct de vedere muzical, Wagner își încalcă complexa concepție 
armonică și își esențializează discursul. Nu este prima apariție a unisonului în 
Tetralogie, nici ultima, dar forța expresivă a vocilor unificate continuă 
schimbarea de paradigmă anunțată în Siegfried și desăvârșită în 
Götterdämmerung: identitatea puternică a lumii terestre în absența zeilor. 

Eroii wagnerieni ne pot părea supuși voinței unui compozitor  
suveran, ce controlează toate aspectele operei sale, de la libret și muzică 
până la înscenare. Mai greu se observă delicatețea unui creator ce 
umanizează deitățile și glorifică tandru muritorii, empatia sa și grija pentru 
fiecare caracterizare, explicațiile pentru public venite sub forma leimotivelor 
pregnant expuse în momentele cheie, confortul indus de  momentele de tutti, 
captarea atenției în cele camerale. Am înțeles încă o dată toate acestea prin 
extraordinara șansă de a îl vedea dirijând pe Marek Janowski. O conducere 
muzicală de o profundă umanitate, blândețe, fermitate și precizie. Un dirijor ce 
induce siguranță ansamblului său și soliștilor, care dăruiește audienței cele 
mai subtile aspecte ale muzicii pe care o interpretează, care trece cu noblețe 
peste orice mic incident, vizând cu înțelepciune linia mare a partiturii. Și care, 
cu suverană voință, ca însuși Wagner, s-a abandonat conștient pe sine în 
„Procesiunea funerara a lui Siegfried‖ și în finalul operei,  în care leitmotivul 
principal este eliberarea prin iubire,  pentru mine fiind singurele clipe de 
muzică din festivalul George Enescu în care timpul a încetat să existe și am 
primit cheia de acces în zona magnificului.  

Acest sentiment de plenitudine nu s-ar fi realizat fără minunații soliști  
care au călătorit împreună cu Marek Janowski prin Inelul Nibelungului.  Seara 
de 22 septembrie 2013 a fost cea în care am reauzit vocile lui Stefan Vinke,  
convingător și stâpân pe rol în postura de erou deposedat de putere, Martin 
Winkler, un tragic tată uneltitor, al cărui sunet a fost la fel de plin și bogat în 
nuanțe ca în precendentele apariții, Alexandra Reinprecht, trecând cu 
iscusință de la căldura Freiei în Aurul Rinului la ambițioasa și apoi cuprinsa de 
remușcări Gutrune. O frumoasă surpriză:  Aneliya Vidinova, soprană în corul 
Filarmonicii București, a interpretat a treia ursitoare în compania titratelor 
Elisabeth Kulman și Daniela Denschlag, cu mult aplomb și stăpânire a 
partiturii wagneriene, muzică rar abordată pe scenele românești, ceea ce 
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augmentează importanța realizării sale. În rolul primei Ursitoare ne-am 
reîntâlnit cu Daniela Denschlag, logică trecere de la Erda la fiica sa care țese 
timpul, cu același timbru cald în grav și multă implicare în abordarea rolului. 
De altfel, artista mi-a mărturisit cu incredibilă noblețe într-una dintre pauzele 
lungii Tetralogii că a fost foarte emoționată să cânte rolul  Erdei în concert, 
fără suportul scenei, precum și bucuria sa de a se afla la București pentru o 
istorică redare a „Inelului‖. 

Elisabeth Kulman a fost, pe rând în aceeași reprezentație, a doua 
Ursitoare, nobilă și interiorizată, precum și o superbă Waltraude. 
Impresionantă și solemnă în episodul narativ, cu vocea jonglând natural 
printre registre, Kulman trece cu ușurință de la interiorizare și demnitate la 
duioșie și disperare, scenic, dar în primul rând muzical, cu o știință a 
modulației sentimentale redată tehnic impecabil. 

În Ondine, am reîntâlnit prospețimea vocii de  cristal a Ilenei Tonca, 
lirismul Alinei Bottez și vibrantul timbru al Soranei Negrea, tânără căreia îi 
doresc un minunat viitor în abordarea rolurilor wagneriene. 

Baritonul Valentin Vasiliu, solist al Operei Naţionale Bucureşti, a 

fost una dintre prezențele cele mai impresionante ale distribuției. Total 
implicat, dar cu excelentă stăpânire a tuturor dificultăților rolului, Vasiliu a 
redat cu acuratețe un Gunther dominat și de ambiție, și de lașitate, fiind 
totodată extrem de receptiv la toate intențiile partenerilor de scenă, cărora le-
a răspuns empatic în joc scenic și interpretare. 

Brünnhilde a readus-o pe scena Sălii Palatului pe  soprana Petra 
Lang. O Brünnhilde cu dezinvoltura scenică a Walkiriei, și în plus cu o 
construcție a rolului extrem de complexă: lirism și serenitate în salutul 
soarelui, duetul cu Siegfried, euforie în cântul dragostei ce oferă libertatea 
absolută, reținere și profunzime în confruntarea cu Waltraude, în esență o 
confruntare între sentimente și marele destin al zeilor, până la tragismul 
impecabil dozat, pornind de la trădarea lui Siegfried până la eliberarea prin 
moarte  și supremația iubirii peste timp și  în noul timp. În toate acestea, Petra 
Lang nu doar cântă, ci este Brünnhilde. Autentică, naturală, cu o fenomenală 
voce și cu un uluitor instinct al dozajelor conform acusticii, orchestrei, 
momentelor dramaturgice ale operei. 

Adevărata revelație a serii a fost însă, basul Eric Halfvarson, un 
covârșitor Hagen. 

O apariție cuceritoare, citind muzica de pe Ipad în loc de tradiționala 
partitură, o premieră pentru artist, așa cum jovial mi-a destăinuit după concert, 
a reușit, pe lângă formidabilul cânt,  să fie un al doilea dirijor al serii. Pentru că 
Halfvarson a jucat de la prima la ultima notă, s-a mișcat, a interacționat cu toți 
soliștii, corul și publicul. A dat intrările la corn și a condus scenic și 
dramaturgic toată opera, în deplină conformitate cu rolul său, de inițiator  și 
orchestrator al dramei tuturor personajelor. Glasul său este unic, fenomenal. 
Grave de bas rus, agilitate fantastică, culori nebănuite, tristețe, multă 
generozitate, blândețe, dar și sarcasmul cel mai dur, viclenia cea mai adâncă 
a unui personaj negativ. 

Corul Filarmonicii „George Enescu‖ din București a cântat foarte mult 
și extrem de bine pe tot parcursul festivalului. În Wagner, dirijorul Iosif Ion 
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Prunner ne-a arătat fațeta puternică, bine conturată a vocilor minunate ce 
construiesc acest ansamblu, capacitatea de adaptare la orice exigențe prin 
redarea impecabilă a stilului wagnerian și bucuria de a fi pe aceeași scenă cu 
unii dintre  cei mai importanți artiști lirici ai momentului, alături de senzaționala 
și eroica orchestră Rundfunk Berlin. 

Amurgul zeilor este o poveste despre importanța memoriei atât prin 
intrigă, căci istoria timpului, ștergerea memoriei și episodul reamintirii sunt 
elementele generatoare de sens ale libretului, cât și prin redarea tehnic 
compozițională a acestor episoade, cu permanentele referiri muzicale la trecut 
și noile leitmotive derivate declarat din cele deja asimilate în rezervorul afectiv 
al melomanului. 

Mai presus de aceasta, Amurgul zeilor din festivalul Enescu este o 
poveste despre importanța memoriei și prin efectul generat de toți artizanii 
acestui „Ring‖ în conștiințele celor prezenți în sala de concert. Nu vom putea 
uita forța unisonului wagnerian pe care l-am asimilat cu ardoare în seara de 
22 septembrie: de la vocile celor trei Ursitoare care anunță moartea timpului, 
la melodia sfâșietoare a violoncelelor și până la aplauzele finale, la început 
neregulate, emotive, entuziaste, iar apoi copleșitoare, ritmice, egale, suflete 
împreună în cel mai sincer unison. 

 
 
 
 
 


