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 Înainte de a merge la un spectacol cu opera 
La traviata, ar trebui să trecem în revistă o minimă 
discografie a operei lui Giuseppe Verdi. Sunt așa 
de multe înregistrări, încât voi alege dintre ele un 
subiectiv top al celor mai bune 7 soprane și al 
înregistrărilor lor, în special de studio. Se spune 
despre rolul Violetta Valéry, și este perfect 
adevărat, că necesită o soprană care să posede 
trei voci: coloratura în primul act, pentru a putea 
cânta cu agilitate toată fioritura din registrul acut al 
muzicii de la banchet care dă și tonul monologului 
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frivol-dramatic din finalul acestuia, apoi spinto în 
actul II, pentru toată tensiunea duetelor cu 
Germont și cu Alfredo, în fine lirico pentru actul 
III, în care La traviata se stinge, în cea mai 
dureroasă melodramă compusă vreodată. Numai 
că doar o voce atât de versatilă și cu un ambitus 
atât de larg nu este suficientă. Mai trebuie și o 
sensibilitate, un simț al dramei, în fond, o 
cunoaștere a rolului care merge mult dincolo de 
partitură, acolo unde un regizor de geniu poate 
face diferența dintre un spectacol bun de operă 
și un eveniment artistic ale cărui amintiri te pot 
bântui multă vreme. Iar pe martorii unor seri 
magice așa cum au reușit să creeze sopranele 
de mai jos probabil că emoția nu i-a mai părăsit 
niciodată.

 Asupra unui singur lucru toată lumea pare 
să cadă de acord, și anume că Maria Callas a 
fost cea mai bună Violetta Valéry din toate 
timpurile. Și eu subscriu fără rezerve la această 
afirmație, deși există și alte mari interpretări. E 
suficient să amintesc simplul fapt că Elisabeth 
Schwarzkopf a abandonat rolul după ce a auzit-o 
pe Callas. Ar trebui însă să adaug că, față de 
înregistrările Traviatei de dinainte de 1955, 
apariția Mariei Callas în producția de la Teatro 
alla Scala a reprezentat cu adevărat un șoc 
pentru lumea operei. Până atunci, regia de operă 
însemna, în multe cazuri, o butaforie mai mult 
sau mai puțin elaborată și un joc de scenă de tip 
“stand and deliver”. Concret, artiștii căutau să 
stea înțepeniți în locul de pe scenă din care se 
auzea cel mai bine în toată sala, dacă se putea 
să fie feriți de curent, cu atât mai bine!, și apoi, 
fără a acorda nici cea mai mică atenție 
partenerilor de lângă ei, livrau cea mai frumoasă 
muzică de care erau capabili, așteptând în final 
aplauzele publicului. Iar discurile din această 
perioadă, la vremea lor foarte prețuite, ne arată o 
Rosa Ponselle în mare formă, în 1935 expeditivă 
și rece, o Bidu Sayao în 1943 delicată, dar fără 
să transmită prea multe, o Eleanor Steber în 
1949 feminină, dar psihologic nulă, alături de 
care radiază de tinerețe chiar Giuseppe di 
Stefano, o Maria Caniglia în 1939, mare doamnă, 
afectată, însă iubită de Beniamino Glgli, plin de 

delicatețe, sau o Licia Albanese în 1946, 
ignorând aproape complet teatrul, chiar dacă 
sub conducerea lui Arturo Toscanini, și el cuprins 
de o febrilitate cam nejustificată. Ceea ce le 
lipsește tuturor acestor soprane este exact 
romantismul, în sensul literal al cuvântului, marea 
dramă sufletească împărtășită pe scenă, unui 
public pe post de martor tăcut al unei tragedii. 
Nu era cazul atunci, artificiul vocalizelor părea să 
țină loc de orice altceva. E suficient să ascultați 
Sempre libera din actul I ca să vă convingeți, 
este aria care dă tonul dramei din restul operei.

#1 – Maria Callas

La traviata: Maria Callas, Giuseppe di Stefano, 
Ettore Bastianini – Carlo Maria Giulini, Teatro alla 
Scala, live 1955 – EMI

 În 1955 se produce ruptura definitivă de 
această tradiție. Lucchino Visconti, îndrăgostit 
de operă și de Maria Callas (în sens artistic, căci 
altfel, el era homosexual), creează o producție 
legendară a operei La traviata. Rochiile Violettei 
sunt excepțional de frumoase și de elegante, 
Callas apărea, poate pentru prima dată, drept o 
mare frumusețe. Și chiar era, în această montare 
era, într-adevăr, cea mai frumoasă.

 Decorurile pe care contele Visconti 
(provenind dintr-una dintre cele mai proeminente 
familii de aristocrați din Milano, cu o istorie de 
multe secole, inclusiv ca stăpânitori ai orașului) 
le completase cu piese de mobilier aduse de 
acasă de la el au făcut ca la premieră Carlo 
Maria Giulini, dirijorul, să amuțească de uimire în 
fața splendorii de pe scena actului I. Iar publicul, 
la fel, a rămas și astăzi visător, recomandând la 
infinit înregistrarea transmisiunii radio din acea 
seară, în ciuda unui sunet aproape intolerabil de 
prost. În acest context, al unei producții 
nemaivăzute, performanța vocală și dramatică a 
divei a fost uluitoare, e imposibil să nu te simți 
sfâșiat ascultând-o chiar așa, printre toate 
zgomotele de fond ale capturii audio.
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1955 – Maria Callas

 Pur și simplu Callas este extraordinar de 
dramatică de la un capăt la altul al operei, în 
care coloratura actului I (Follie! Follie! – Sempre 
libera) este executată cu siguranța unei 
cântărețe de belcanto, dar atât de înfrigurat, 
încât anticipează practic, ca o premoniție, toată 
tragedia care urmează. Di Stefano este ardent și 
nu prea subtil, în schimb Bastianini este un 
model de școală italiană de canto. Dar este 
imposibil să rămâi indiferent la disperarea cu 
care Violetta strigă Giammai! No! No! în finalul 
de la Pura siccome un angelo, continuată apoi în 
Non sapete quale affeto... pentru a duce către 
insuportabil actul III, Ah! Gran Dio! Morir si 
giovine… Și nu numai atât, dacă e ceva de 
reproșat muzical acestui disc, e faptul că Giulini 
nu reușește să impună propriu-zis un ritm al 
spectacolului, pentru că descompunerea 
psihologică din ceea ce cântă la Divina  îl lasă 
doar în postura de însoțitor al unei nesfârșite 
emoții. E Traviata lui Visconti și a Mariei Callas 
mai întâi, a teatrului și a dramei, abia apoi a lui 
Verdi și a lui Giulini, deși vocal, e perfectă. Abia 
un an mai târziu, în 1956, o înregistrare live ni-l 
arată pe același dirijor reușind să preia controlul 
asupra desfășurării evenimentelor de pe scenă, 
într-o performanță superbă, dar nu mai bună 
decât cea de la premieră. Așa cum nici înainte, 
chiar ea, Callas, nu se desprinsese de obiectivul 

unei performanțe vocale, metamorfoza ei nu se 
produsese încă, nici în live-ul din Mexic din 1951 
(cu un sunet atroce), nici pe discul din studioul 
CETRA, din 1953, la apogeul ei vocal, însă cu un 
anturaj mai degrabă provincial. Astfel încât 
sublimul îl mai putem admira în live-urile din 
1958 de la Londra (pe care o prefer și eu) și de 
la Lisabona, ambele cu sunet mai bun decât în 
1955 și cu parteneri excelenți, Cesare Valetti și 
respectiv Alfredo Kraus (doar 31 de ani, ce 
tânăr!). Aici se poate vorbi chiar și de neșansa 
companiei EMI de a avea în catalog o mare 
înregistrare de studio cu La traviata: în 1955 totul 
era pregătit pentru Maria Callas, din nefericire, 
ea nu a putut înregistra pentru că avea un 
contract de exclusivitate pentru acest rol cu 
CETRA. Astfel încât partenerii de studio obișnuiți 
ai divei, Tullio Serafin, corul și orchestra de la 
Teatro alla Scala, Giuseppe di Stefano și Tito 
Gobbi (un Germont la fel de emoționant ca 
Rigoletto sau Posa așa cum i-a imaginat marele 
bariton) au cântat împreună cu și pentru 
Antonietta Stella, o Violetta tristă, o voce fără 
personaj. Încercări au mai fost, azi promovate cu 
obstinație în colecția Great Recordings of The 
XXth Century, dar în 1982 Renata Scotto e la 
capătul puterilor, o voce excesiv de dramatică, a 
cărei isterie n-o pot acoperi nici perfecțiunea lui 
Ricardo Muti, nici eleganța lui Alfredo Kraus   și 
nici marele stil al lui Renato Bruson. Poate doar 
Beverly Sills, în 1971, cu un Nicolai Gedda 
sensibil și un Rolando Panerai parcă prea tânăr 
vocal, reușește să facă puțină lumină într-un 
catalog altfel destul de searbăd. Chiar și starul 
de azi al EMI, Angela Gheorghiu, a înregistrat 
rolul pentru DECCA tot live. Nu rămâne decât 
imaginația, oare cum ar fi fost Schwarzkopf în 
rolul Violettei?

#2 – Angela Gheorghiu

La traviata: Angela Gheorghiu, Frank Loppardo, 
Leo Nucci – Georg Solti, Royal Opera House of 
Covent Garden, live 1994 – Decca

 A apărut parcă de nicăieri, după  Zerlina la 
Covent Garden în 1992, Adina la Viena și Mimi la 
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Metropolitan, o soprană bună, cu potențial, o 
voce care putea mai mult, un timbru întunecat 
care amintea parcă de Callas, vag, au fost 
atâtea altele înaintea ei cărora li s-a prezis că vor 
fi a doua mare divă, și Sylvia Sass, care n-a 
înregistrat mai nimic din cauza impresariatului de 
stat comunist maghiar, și Teresa Stratas, în care 
Zeffirelli a văzut-o cu încăpățânare tot pe Maria 
atunci când a filmat La traviata, în 1982…    În 
România nu era timp pentru nimeni, cu atât mai 
puțin pentru muzică. În 1992, Stella Roman 
pleca dintre noi fără ca nimeni să o fi întrebat, 
după Revoluție, cum a fost, doamnă, să cântați 
cu Giovanni Martinelli?

 În fine, după premiera de la Teatro alla 
Scala, din 1992, a producției semnate de Liliana 
Cavani, cu Muti deplângând în acea vreme 
dispariția marilor voci, Tiziana Fabbriccini n-a 

reușit să schimbe opinia conform căreia Violetta 
Valéry aparține unei epoci de aur care apunea. 
Acesta este, în mare, contextul în care a debutat 
la Royal Opera House, în noua producție a lui 
Richard Eyre, sub ochiul expert al lui Georg Solti, 
o aproape necunoscută, Angela Gheorghiu. A 
fost o seară care a catapultat cariera sopranei 
spre infinit… and beyond. Și asta nu s-a datorat 
numai ochilor acelora mari sau părului aceluia 
atât de negru, strălucind parcă și mai mult atunci 
când se revărsa peste rochia albă, inspirată 
parcă din costumele Gretei Garbo impersonând, 
pe ecran,  Dama cu camelii. Nici fragilitatea 
emoționantă a stângăciei mâinilor acelora care 
se frângeau și nu-și găseau mai nici o clipă 
locul, un joc dominat încă de tracul începuturilor, 
nici vibrato-ul unei voci tinere care nu era folosit 
peste tot în avantaj nu au împiedicat triumful. 
Pentru că, înainte de corectitudinea academică, 
pe scenă contează mai mult emoția. Iar atunci, în 
1994, emoția a fost totală. Există, desigur, un 
DVD cu acest spectacol, despre care am mai 
scris aici: 24 de ore… Apoi DECCA a publicat și 
pe CD spectacolul.

La traviata, 1994

 Iar aici rămân doar vocea și amintirea 
imaginilor, într-un fel e un test, și trecut cu 
succes. Premoniția morții, care stăpânește 
această operă, este dublată de inocență, în 
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cazul Angelei în mare parte, abia de la Ah! Dite 
alla giovine… înfrigurarea ajunge s-o maturizeze, 
s-o spiritualizeze. E limpede că o semidebutantă 
nu putea avea alături un super tenor, riscurile 
trebuie minimizate, nu?, și, într-adevăr, Frank 
Loppardo nu strălucește, dar nici nu e rău, un 
pic scolastic, un timbru mai puțin opulent însă 
suficient pentru a nu strica nimic din magie. Leo 
Nucci este discret și totuși fără cusur.

 În 2007 apare un nou DVD de la Teatro alla 
Scala, cu producția Lilianei Cavani amintită mai 
sus, la fel de bun, poate chiar mai bun în unele 
momente. Discuri de studio nu sunt cu Angela, 
rămân însă o sumedenie de broadcast-uri live, 
realizate în condițiile tehnologiei secolului XXI, 
adică aproape perfecte, de la Metropolitan, în 
special, în care noua divă cântă alături de Jonas 
Kaufmann în 2006 sau James Valenti, o revelație 
în 2010.

 De altfel, este clar că acest imens succes a 
produs o nesperată emulație în lumea operei, în 
care mașinăria de marketing a exploatat la 
maximum oportunitatea, chiar dacă Anna 
Netrebko în 2005, alături de un Rolando Villazon 
în mare vervă, n-are decât valoarea unui succes 
comercial incontestabil, fără alte veleități.

#3 – Virginia Zeani

La traviata:  Virginia Zeani, Ion Buzea, Nicolae 
Herlea – Jean Bobescu, Opera Națională 
București, 1968 – Electrecord

 Virginia Zeani este pentru opera La 
traviata, după 458 de spectacole în rolul Violettei 
Valéry, ceea ce a fost Mario del Monaco pentru 
Otello, cu diferența că, în materie de discografie, 
împărtășește o soartă care seamănă cu cea a 
Magdei Olivero: puține discuri de studio, multe 
live-uri de o calitate tehnică slabă, însă imens 
apreciate de cunoscători.

 
 E inutil să încerc s-o descriu pe Zeani în 
acest rol, atâta vreme cât avem la îndemână cel 
mai recent interviu al ei, în care povestește 
despre filosofia personajului. Reproduc mai jos 
secvența, interviul complet fiind disponibil aici: 
Interviu Virginia Zeani

 “Violetta Valéry a fost o inspirație pentru 
toate sopranele. O femeie nemaipomenit de 
inteligentă și e considerată, depinde de regizorii 
care au pus în scenă opera, dar în linii generale, 
drept un personaj de un romantism extrem. Eu 
a m v ă z u t fil m u l d e s p r e M a r g u e r i t e 
Gauthier,  Camille,   cu Greta Garbo , eram 
mititică, aveam 12-14 ani, m-am dus să-l văd de 
vreo 4-5 ori, la ora 12, după ce terminam școala, 
ca s-o văd pe ea ș i m-a impresionat 
nemaipomenit.
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Câte un regizor modern o vede ca pe o femeie 
complet vulgară, dar eu o văd în chip de eroină 
romantică la extrem, așa cum o vedea și 
Alexandre Dumas fiul. O femeie superbă, o 
femeie plină de sensibilitate, o femeie delicată 
dar ca meserie, dat fiind că provenea dintr-un 
mediu de jos, ca meserie ea și-a ales să fie 
amanta oamenilor foarte bogați. Alexandre 
Dumas descrie în cartea lui că a văzut-o trecând 
prin fața lui, într-o trăsură, și i se părea că era o 
prințesă, așa de frumoasă era și așa maniere 
elegante avea. Normal că anumiți regizori nu vor 
să înțeleagă acest lucru și o transformă într-o 
damă de consumație. Dar eu sunt departe de 
gândurile astea, pentru mine ea este sublimată 
de Verdi. Nici o Violetta nu poate fi la fel cu alta, 
pentru că fiecare soprană își creează o căsătorie 
între ea și Verdi atunci când cântă acest rol. Asta 
este părerea mea. Adică, tu cum îl simți pe Verdi 
când îl asculți, vorbind, prin acest personaj, tu 
ca soprană te transformi în sufletul tău, adică te 
căsătorești cu Verdi. Deci o căsătorie a lui Verdi 
cu mine nu poate să semene cu altă căsătorie a 
lui Verdi cu altele.”

La traviata, 1968

 Discul din studiul Electrecord din 1968 este 
departe de a fi perfect, deși există o anumită 
perfecțiune de statuie antică în vocea Virginiei 
Zeani, capturată însă un pic cam târziu. Totul de 

la un capăt la altul e ireproșabil, totuși fără mari 
vertijuri emoționale. Ca de obicei în cazurile 
discurilor de operă românești, orchestra e destul 
de bună, un pic pedantă, școlărească pe 
alocuri. Ion Buzea e atrăgător vocal, cântă chiar 
cu pasiune De miei bolenti spiriti, ba chiar 
Nicolae Herlea are și el momente bune, chiar 
dacă Germont al lui e un Rigoletto morocănos în 
cea mai mare parte. Cu atât mai bine, astfel 
marea soprană iese și mai mult în evidență și 
senzația pe care o ai ascultând-o este că parcă 
îi trage pe toți după ea, aducându-i la nivelul ei.

#4 – Ileana Cotrubaș

La traviata:  Ileana Cotrubaș, Placido Domingo, 
Piero Cappuccilli – Carlos Kleiber, Munchen 
Opera, 1978 – DG

 Este într-adevăr uimitor că există cel puțin 3 
soprane din România, din generații diferite, care 
au contat cu adevărat în La traviata la nivel 
mondial. Fără să cădem în nici un fel de 
patetisme naționaliste, există probabil ceva în 
melodrama lui Verdi care se potrivește foarte 
bine cu sopranele de la noi din țară.

La traviata, 1978
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 Iar înregistrarea de studio din 1978 e una 
foarte reușită. Cotrubaș nu avea neapărat forța 
unei soprane de coloratură de mare anvergură 
pentru a traversa primul act, dar avea ceea ce 
azi lipsește multor soprane: sensibilitate. Violetta 
ei este fragilă și delicată, în același fel în care a 
fost și o Gilda emoționantă, pe discul cu 
Rigoletto. În 1981, după succesele din Europa 
cu acest rol, a cântat și 5 Traviate la Metropolitan 
Opera, dintre care una a fost televizată, iar fanii 
ei așteaptă și azi editarea pe DVD a telecastului. 
În rest, discul este impecabil, Placido Domingo, 
un partener de scenă obișnuit al sopranei, și 
Piero Cappuccilli nu au nici o problemă, de nici 
un fel, cu rolurile lui Alfredo și Giorgio Germont.

#5 – Montserrat Caballe

La traviata: Monserrat Caballé, Carlo Bergonzi, 
Sherill Milnes – Georges Prêtre, RCA Opera 
Italiana, 1968 – RCA

La traviata, 1967

 În 1968, Montserrat Caballé era nu numai 
tânără, dar și foarte frumoasă, așa cum se vede 
și pe coperta discului, în care e aproape de 
nerecunoscut. Toată tehnica ei de belcanto face 
ca actul I să fie limpede, precis și cu tot felul de 
pianissimo-uri în cele mai neașteptate dar 
potrivite locuri. Bergonzi este regal în rolul lui 

Alfredo, de o lejeritate dezarmantă, iar Milnes 
aduce tinerețea în personajul lui Germont. Prêtre 
și orchestra RCA – corecți și nimic mai mult.

#6 – Cheryl Studer

La traviata:  Cheryl Studer, Lucian Pavarotti, 
Juan Pons – Jame Levine, Metropolitan Opera, 
1992 – DG

La traviata, 1992

 O Traviata neașteptată. Cheryl Studer era la 
acea vreme o soprană mozartiană aproape 
perfectă, Donna Anna și Die Konigin der Nacht 
fiind interpretate strălucitor. Apoi, în repertoriul lui 
Richard Strauss făcea furori ca Salome. Nimeni 
nu și-o imagina drept Violetta. Nimeni nu o 
credea în stare, având în vedere strălucirea 
metalică a vocii ei, de lacrimile din Dammi tu 
forza, o Cielo!. A fost o Violetta complet diferită 
de cea a Mariei Callas, un stil aproape opus, cu 
n imic mai pre jos însă . Poate doar l e 
charme.  James Levine și orchetra de la 
Metropolitan sunt perfecți, fiecare tril, fiecare 
tremolo al corzilor, fiecare sunet este un moment 
de intensitate emoțională. Juan Pons propune un 
Germont suav care a provocat la vremea 
lui. Luciano Pavarotti apărând cu dispensă de la 
casa lui de discuri, DECCA, pe acest disc DG, 
trecut de prima tinerețe, cu un timbru parcă mai 
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baritonal, cu insolența emisiei atenuată față de 
epoca sa de glorie, e oricum fantastic. Sigur, nu 
e mai bun decât în 1979, numai că pe discul din 
acel an Joan Sutherland nu are nimic altceva 
decât niște note cu care jongelază, dar atât, și 
parcă e chiar un pic obosită față de tentativa ei 
anterioară, din 1962, cu un Bergonzi luxuriant. 
Tot așa, nici Gruberova nu reușește să convingă 
în 1993, prea mult belcanto, prea puțină dramă.

#7 – Pilar Lorengar

La traviata:  Pilar Lorengar, Jaime Aragall, 
Dietrich Fischer-Dieskau – Lorin Maazel, 
Deutsche Oper Berlin, 1968 – DECCA

La traviata, 1969

 Probabil cea mai subiectivă alegere din 
discografie, dar mie îmi place foarte mult 
puritatea tinerească din vocea lui Pilar Lorengar, 
pe undeva seamănă cu interpretarea Angelei 
Gheorghiu din 1994. Alături de ea, un tenor prea 
puțin mediatizat, însă cu o voce atât de 
frumoasă, Jaime Aragall. Și, desigur, un Giorgio 
Germont rasat, poate cel mai intelectualizat, al 
lui Dietrich Fischer-Dieskau. Maazel e, ca de 
obicei, aproape anonim.
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Acest material a fost publicat pentru prima dată în revista 
Gramophone din Octombrie 2014 și este reprodus cu 
permisiunea publicației.

This feature was first published in the October 2014 edition of 
Gramophone and is reproduced with their permission.

“LA TRAVIATA” CU 
ILEANA COTRUBAȘ
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Discuri clasice reconsiderate

Gramophone, Octombrie 2014

 Richard Fairman și Hugo Shirley găsesc 
la fel de multe lucruri de aplaudat cât și de 
criticat la înregistrarea clasică din 1976 a operei 
La traviata, dirijată de  Carlos Kleiber, cu 
Cotrubaș, Domingo și Milnes.

Giuseppe Verdi: La traviata
Soliști principali: Ileana Cotrubaș – soprană, 
Plácido Domingo – tenor, Sherrill Milnes – 
bariton, Corul și Orchestra Operei de Stat din 
Bavaria, München/ Carlos Kleiber – dirijor. DG 
4151322/4770772

 Timbrul în mod particular nostalgic  și 
vibrant al lui Cotrubaș și nuanțele foarte 
individuale ale interpretării ei mi se pare că se 
potrivesc perfect în ansamblul acestui disc. La 
toate acestea soprana adaugă un simț al 
implicării și o spontaneitate care sugerează un 
portret viu mai palpabil decât în oricare altă 
înregistrare de studio. Dacă în Actul II nu te 
aduce în pragul lacrimilor, atunci este clar că ai o 
inimă de piatră. Prima scenă din Actul  II este 
cheia pentru orice mare lectură a rolului Violetta. 
Restul interpretării lui Cotrubaș nu poate 
submina valoarea acestei scene… Sempre 
libera, în ritmul rapid al lui Kleiber, este 
entuziasmantă într-un mod nervos, așa cum ar și 
trebui să fie, atacată ferm de către soprană… 
Schimburile de replici cu Annina și cu Doctorul 
din Actul III cu greu ar putea fi mai emoționante, 
lungirile notelor peste tremurul vocii din Ogni 
speranza è morta!  sunt perfect respectate  și 
demonstrează efectul dramatic pe care Verdi a 
intenționat să-l provoace cu aceste cuvinte.

 Kleiber imprimă partiturii un simț al dramei 
și al tragediei iminente à la Toscanini, fără să fie 
însă atât de strict cu soliștii precum era 
predecesorul său. Poți auzi, cu partitura alături, 
 cum în ultima secțiune allegro din duetul Violetta 
– Germont, notele sunt lungite și accentuate.
 Nu am nici o ezitare în a recomada acest 
nou set de la DG, care este de departe cel mai 
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plin de căldură dintre toate înregistrările 
cu  Traviata, deși mi-ar plăcea să am alături și 
ultima reeditare HMV, ca să nu mai amintesc de 
Maria  Callas, de a cărei emoție primară se 
apropie cel mai mult interpretarea lui Cotrubaș. 
Ambele ne spun despre Violetta și necazurile ei 
mai multe decât orice altă soprană înregistrată 
vreodată.

Gramophone, Noiembrie 1977

Alan Blyth (cronica din Gramophone, de la data 
apariției discului, Noiembrie 1977)
Notă: La data apariției acestei înregistrări, EMI/
HMV reedita și un disc mai vechi, din 1959, cu 
Victoria de Los Angeles, dirijat de Tullio Serafin. 
Recenzia lui Alan Blyth comenta prin comparație 
cele două înregistrări.

Richard Fairman

Richard Fairman: Cu siguranță găsim aici 
ingredientele unei înregistrări istorice. Ileana 
Cotrubaș a fost prima Violetta pe care am văzut-
o pe scenă, cel puțin dintre spectacolele cântate 
în limba italiană, și nu cred să mai fi văzut 
vreodată alta mai bună. Cât despre Carlos 
Kleiber, el era pentru mine un Dumnezeu 
al dirijorilor și nu am ratat nici o prezență a sa la 
Londra. Pune-i pe cei doi împreună, la care 
adaugă-i pe  Plácido Domingo și pe Sherrill 
Milnes pentru completarea distribuției, și 
rezultatul trebuie să fie o înregistrare de mare 
distincție. N-am mai ascultat acest set de când a 
fost lansat, în anii ’70, și a fost pentru mine o 
mare plăcere să-l ascult din nou – chiar dacă 
acum vin cu un număr de rezerve, una dintre ele 
chiar puternică. Tu ce părere ai despre el?
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Hugo Shirley

Hugo Shirley: Sunt de acord, sunt o groază de 
calități de scos în evidență și bănuiesc că unul 
dintre aspectele asupra cărora  nu ne vom 
contrazice este direcția lui Kleiber, care este 
superbă: proaspătă și vibrantă, detaliată dar 
niciodată fastidioasă, sinceră dar niciodată 
indulgentă.

Richard Fairman: Atunci vei fi surprins! Tocmai 
Kleiber este cea mai mare rezervă a mea. Eu 
găsesc că împinge contrastele către niște limite 
improbabile. O parte din muzica rapidă a acestei 
opere este accelerată până la febrilitate. Să luăm 
de exemplu recitativul dintre aria și cabaletta lui 
Alfredo: Kleiber dirijează atât de tare această 
scurtă secțiune, încât cabaletta nu mai ajunge să 
fie o eliberare a unei emoții ținute în frâu până 
atunci, așa cum ar trebui. Refluxul și curgerea 
tensiunii dramatice sunt  compromise. Aș putea 
enumera o mulțime de alte locuri unde se 

întâmplă același lucru, dar nu vreau să te 
plictisesc.

Hugo Shirley:  Asta chiar  este interesant. Sunt 
de acord cu observațiile, dar nu cred că ele 
reprezintă  o problemă, așa cum o vezi tu, mai 
degrabă sunt alte avantaje, în alte locuri, pentru 
care merită ca opera să fie tratată așa cum o 
face Kle iber. De exemplu, accelera ț ia 
nebunească  a reunirii lui Alfredo cu Violetta în 
Actul III este un val de emoție viscerală, de fapt 
găsesc că întreg acest act este foarte bine făcut. 
Cuvântul care îmi vine în minte în acest moment 
ca să descriu conceptul este “wagnerian”, dar 
nu pentru că Kleiber ar îngreuna muzica, ci 
pentru că ajungi să înțelegi sensul muzicii și al 
dramei ca fiind atât de bine legate unul de altul, 
încât diferențele dintre structurile formale ale 
muzicii lui Verdi nu mai sunt observabile.

Richard Fairman:  Ei bine, mie mi se pare 
că aceste “diferențe” se simt mai rău, pentru că 
relațiile dintre ce este important și ce nu este 
important au fost alterate. E amuzant că numești 
asta “wagnerian”. Mă gândeam cât de minunat 
era Kleiber în Tristan und Isolde, ca să nu mai 
vorbesc de Otello. Numai că Verdi din perioada 
de mijloc a compozițiilor sale nu are nevoie ca 
dirijorul să fie în prim plan tot timpul, așa cum 
este aici. Un Verdian pe viață, cum era Serafin, 
știa când să facă un pas înapoi și să lase 
cântăreților întâietatea.

Hugo Shirley: E destul de ciudat, dar eu nu simt 
deloc că Kleiber ar interfera, ci mai mult, că el 
permite calității muzicii să strălucească de-a 
lungul operei. De asemenea, el dă viață unora 
dintre pasajele care sunt considerate în baza 
tradiției ca fiind mai puțin interesante. Nu sunt 
sigur dacă m-am mai bucurat altădată de 
muzica țigăncilor și a matadorilor din Actul II la 
fel de mult ca aici.

Richard Fairman: Nu vreau să sugerez că tot ce 
face Kleiber ar fi greșit. În mâinile lui, opera este 
vie în mod constant și, odată ce a fost așezată 
într-o anumită dispoziție – pasajele lente, lirice 
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sunt divine -, simțul expresiei care te  furnică  la 
atingere este la fel de intoxicant ca întotdeauna.

Hugo Shirley: Atunci, mă bucur că nu suntem în 
dezacord total și voi concede cu bucurie că s-ar 
putea să ai dreptate în ceea ce privește aria lui 
Alfredo, dar în acest loc cred că era mai 
preocupat de faptul că Domingo se simte atât de 
rău în acest rol. El cânta Otello deja de câțiva ani 
la vremea înregistrării și îl găsesc aici ca fiind 
prea greu și forțat, cel puțin la începutul ariei; iar 
Do-ul de la sfârșitul cabalettei este în mod clar 
lipit, ba chiar prost de tot lipit de restul 
înregistrării.

Richard Fairman: Cu siguranță că Domingo nu 
sună ca un amant tânăr, cu alură de cățeluș, așa 
cum îmi imaginez că e Alfredo, dar era o mare 
voce pe vremea aceea, nu-i așa? Am uitat ce 
strălucitor era centrul vocii sale de tenor. După 
cum spui, Do-ul acela este rușinos. Sunetul nici 
măcar nu vine din locul corect – sună mai 
degrabă ca un țipăt al unui nefericit care este 
apucat de pantaloni și ridicat până în tavan!

Hugo Shirley: Poate că ar trebui să ne mutăm 
atenția către Cotrubaș. Cum se compară ea pe 
disc cu amintirile pe care le ai cu ea pe scenă?

Richard Fairman: Fabulos de bine!! Și aici pot 
să dau un răspuns foarte concret, pentru că am 
înregistrat transmisiunea radio a Traviatei de la 
Royal Opera din 1974 (‘pentru uzul meu 
personal’ bineînțeles) și ascult acum, din nou, 
acea înregistrare. Ce norocos am fost să mă aflu 
în sală! Nu puteai găsi un cuplu de tineri 
îndrăgostiți mai buni decât Cotrubaș și tânărul 
Carreras, care n-a cântat niciodată mai bine ca 
atunci. Cotrubaș era atât de intens emoționantă, 
atât de atașantă și cred că toate aceste calități 
se regăsesc minunat transferate pe CD-urile 
comericale. Bănuiesc că nu ai ascultat-o 
niciodată pe viu, deci cum ți se pare?

Hugo Shirley: Cred că nu e un lucru neobișnuit 
să simțim un fel de compromis în interpretarea 
oricărei Violetta, se spune mereu că e un rol care 

necesită un tip diferit de voce pentru fiecare act 
în parte. Așa cum este ea capturată sonor aici, o 
găsesc pe Cotrubaș ca fiind mai degrabă prea 
fină și delicată. Dar ea reușește să creeze un 
simț real al forței personajului prin intermediul 
actoriei din voce, așa încât nu te simți înșelat în 
marile momente, cum ar fi Amami, Alfredo. Și, 
desigur, cântă extraordinar în pasajele de 
intimitate muzicală.

Richard Fairman:  Doar câțiva ani separă 
reprezentația live pe care am văzut-o de 
înregistrare, așa că nu e surprinzător că Violetta 
ei este în mare parte la fel, chiar și până la 
detalii. E doar un singur moment care  și-a 
pierdut subtilitatea, în momentele de dinaintea lui 
Amami, Alfredo, când țipă și e păcat.

Un trio clasic? Sherill Milnes (în picioare), Plácido Domingo și 
Ileana Cotrubaș

Hugo Shirley: Oh, dar mie îmi place asta!

Richard Fairman: Acum ești pervers! Indiferent 
de situație, iubesc în totalitate această Violetta, 
de o tandrețe insuportabilă în Dite alla giovne, cu 
lacrimi adevărate în voce în timp ce îi scrie 
scrisoarea lui Alfredo. Pe cele mai multe soprane 
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de după ea le simt mai reci, prin comparație. 
Emoțiile par să curgă continuu din această 
Violetta a Ilenei Cotrubaș, un personaj care nu 
mai are mult timp de trăit, dar are atât de multă 
iubire de oferit.

Hugo Shirley: Da, așa este, și emoțiile fac asta 
într-un fel care este și mai mișcător în ansamblul 
acestui simț al constrângerii. De asemenea, mai 
avem un avantaj prin faptul că ea și Kleiber au 
fost inima noii producții de la Opera de Stat din 
Bavaria, în aprilie 1975. Cred că Domingo și 
Milnes au fost aduși special pentru înregistrare și 
nu cred că avem de la nici unul dintre ei același 
nivel de detaliu. Germont tatăl este cântat 
luxuriant de la un capăt la altul de către Milnes, 
chiar dacă găsesc timbrul său mai degrabă prea 
tânăr și fără asperități.

Richard Fairman: Ideal ar fi fost pentru mine un 
bariton cu o concentrare mai luminoasă în voce 
și o linie vocală mai bine controlată și mai 
italienizată. – Battistini pe discurile de 78 de 
turații este unul dintre preferații mei – dar Milnes 
a fost o voce internațională, de mare calibru. 
Cred că își merită locul.

Hugo Shirley:  Ai dreptate: cu siguranță că nu 
poate fi acuzat că ar fi cedat pe partea lui. Ar 
trebui probabil să mai notăm că apropierea 
î n r e g i s t r ă r i i d e p r o d u c ț i a d e l a 
München  înseamnă că avem o partitură  foarte 
asemănătoare cu ceea ce s-a prezentat în teatru: 
doar o strofă în  Ah, fors’è lui, Addio del 
passato  și cele două cabalette ale rolurilor 
masculine. Acest aspect ar putea submina 
statutul de recomandare de colecție al acestei 
înregistrări.

«Di lagrime avea d’uopo» Ileana Cotrubaș (Violetta) și 
Giacomo Aragall (Alfredo), regia: Otto Schenk, Opera din 
München, 1975.

Richard Fairman:  E o înregistrare “clasică” 
același lucru cu o recomandare de colecție? Nu 
sunt sigur. Pentru mine, înregistrarea “clasică” 
definitivă a operei La traviata trebuie să fie cea 
cu Maria Callas și Giulini de la Scala dar, 
bineînțeles, calitatea sunetului este groaznică. Și 
de aceea ea nu ar putea fi niciodată o 
recomandare de colecție.

Hugo Shirley:  Așa este și am putea probabil 
menționa un alt disc “clasic”, cel al lui Toscanini 
din 1946 cu NBC, care pare inevitabil demodat, 
chiar dacă într-un mod diferit. Dar ținând seama 
de toate virtuțile pe care le are – chiar în ciuda 
părerilor divergente despre Kleiber în acest caz 
– cred că putem fi de acord că acest set rămâne 
probabil greu de depășit atunci când vine vorba 
despre înregistrările de studio cu un (bun) sunet 
stereo, și că este un “clasic” în felul său.
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 În primele clipe, după ce am traversat o serie de 
holuri complicate, transformate în șantier, nu am înțeles 
nimic din aglomerarea aceea de oameni. Un spațiu mare, 
o replică a scenei, asta înseamnă o sală de repetiții. 
Decorurile sunt înlocuite cu niște panouri, cărțile de joc și 
banii erau niște bucăți de hârtie, în ceea ce ar fi trebuit să 
însemne ultimul tablou din actul II al operei La traviata de 
la ONB. Corul era îmbrăcat în haine de stradă, la fel și 
soliștii, care nu se distingeau din mulțime. Pianul se 
oprise, la fel și echipa care conducea întreaga sesiune. 
Toți erau adunați în jurul unui tip mai degrabă scund, care 
ținea o partitură în mână și le vorbea în engleză, în timp ce 

2

PAUL CURRAN: 
„Decorurile Traviatei sunt 
inspirate din frumusețea 
incredibilă a Bucureștiului”



„Decorurile Traviatei 
sunt inspirate din 
frumusețea incredibilă 
a Bucureștiului”

o traducătoare își făcea impecabil jobul, traducând instantaneu în română și 
folosind un microfon pentru a fi auzită mai bine: „Accept oricare dintre aceste 
două variante în care să vă mișcați și să cântați: ori fantastic, ori dezastruos e OK 
pentru mine. Dar nu mediocru. E dificil și obositor să fii mediocru. Reluăm?” Tot 
ansamblul se pune în mișcare și Paul Curran e mulțumit: „Bun! Rețineți: când 
Alfredo o jignește pe Violetta, atunci femeile din acest salon se simt ofensate și îl 
vor agresa. Bărbații încearcă să le tempereze!”.

 Așa l-am cunoscut pe regizorul Paul Curran, cel care pune în scenă 
spectacolul de deschidere a stagiunii 2014-15 de la ONB. În 2011, regizorul 
scoțian monta Rimsky-Korsakov la Covent Garden. La anul, în februarie, va pune 
în scenă o nouă producție a operei La donna del Lago la Metropolitan, inclusă și 
în programul de transmisiuni HD, deci accesibilă și în România. Fanii lui Joyce di 
Donato, care va cânta la Met în opera lui Rossini, pot vedea până atunci La 
traviata, o premieră dublă, și pentru ONB și pentru Paul Curran, la București.

 Trebuie să recunosc că am privit timp de o oră, simțindu-mă privilegiat, un 
spectacol. Nu cel care va fi pe scenă, ci unul în care o echipă numeroasă era la 
treabă, la modul cel mai serios, profesionist, condusă de acest regizor scoțian 
celebru în lumea operei, care vorbea în italiană și în engleză, plin de simțul 
umorului, convingându-i pe toți, cu partitura într-o mână și prezentându-și pasionat 
ideile. 
 
 Când repetiția s-a terminat, exact la ora la care își anunțase disponibilitatea 
pentru interviu, Paul Curran mi-a spus că azi nu a fost în forma lui cea mai bună, 
deși mie unuia mi se păruse de-a dreptul debordant de energie. Am început să 
vorbim despre această nouă producție a Traviatei, pe care abia aștept s-o văd, pe 
30 octombrie, la ONB.
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Despre Opera: Deci, câte Traviate ați făcut?

Paul Curran: Nici una. Aceasta e prima.

Despre Opera: Nici una? E prima dumneavoastră 
Traviata. Adică, de fapt, vă faceți debutul cu Traviata 
la București. 

Paul Curran: Da, este prima oară când montez 
această operă. Sună ciudat, dar nu am fost niciodată 
invitat să o montez, nicăieri.

Despre Opera: Este una d in t re opere le 
dumnevoastră preferate?

Paul Curran: Da, cu siguranță.

Despre Opera: Se spune că Traviata este atât de 
cunoscută, încât în fiecare minut se cântă undeva, 
într-un colț al lumii. S-ar putea să fie o afirmație 
adevărată… Nu sunteți intimidat de asta?

Paul Curran: Ba da, sunt întotdeauna intimidat. 
Pentru că ești intimidat de tot ce s-a întâmplat mai 
înainte. E ca și cum ai fi sculptor și cineva îți arată o 
sculptură de Bernini sau de Michelangelo – atunci ți-
e frică de mori, nu te gândești decât „cum fac să iasă 
mai bine decât asta?” Deci, da, este intimidant, dar 
nu mă sperie.

Despre Opera: Nu vă sperie?

Paul Curran: Nu, pentru că este o poveste ca orice 
altă poveste și trebuie întotdeauna să privim 
povestea din perspectiva zilei de azi. Nu putem să 
vedem aceste povești plasate doar în secolul XIX 
sau XVIII. Trebuie să le aducem în ziua de azi. Așa 
că, evident, te cam sperii. Oare mișcarea asta, ideea 
asta nu sunt cam clișeistice? Oare aici e clar? Mă 
rog… Singurul lucru la care țin, ca regizor, este ca 
povestea să fie spusă clar de la început până la 
sfârșit.

Despre Opera: Cred că acesta este un laitmotiv în 
toate cronicile pe care le-am citit despre producțiile 
dumneavoastră. V-am căutat în arhiva electronică a 

revistei Opera Magazine și în toate cronicile scrie 
acelaș i lucru: coeren ța spectacolului este 
întotdeauna prezentă…

Paul Curran: Modul în care este spusă povestea…

Despre Opera: Da, acest mod în care este spusă 
povestea este foarte reușit. Indiferent de producție, 
indiferent dacă este un concept radical, de 
Regietheater, sau nu. Credeți că puteți aduce ceva 
nou în Traviata? Aduceți o experiență personală, un 
mod personal de a simți această operă?

Paul Curran: Nu știu dacă pot aduce ceva nou, dar 
cred că povestea este întotdeauna nouă, pentru că 
poți întotdeauna să o împrospătezi, să o trezești la 
viață. Exact, să o trezești la viață. Ca pe Frumoasa 
din Pădurea Adormită. M-ați auzit azi, când vorbeam 
cu corul. Doream să îi fac să înțeleagă că ceea ce 
spun este important, dar mai important este ceea ce 
gândesc. Și simplu fapt că îi fac pe oameni să 
gândească și să lucreze așa crește automat nivelul 
producției. M-ați văzut azi: am spus „asta a fost 
foarte plictisitor, gândiți-vă puțin, apoi făceți-o din 
nou!” și după aceea nu a mai fost plictisitor. Dar nu 
au făcut lucrurile foarte diferit – pur și simplu s-au 
concentrat. Deci, ce cred eu… Unul dintre cele mai 
importante lucruri pe care le putem face este să ne 
întoarcem la punctul zero. Să revenim pur și simplu 
la ce scrie pe pagina de hârtie. Și ce scrie acolo? 
Trebuie să facem asta, trebuie să ne uităm la 
cealaltă. Poți reinventa opera? Nu, dar o poți spune 
din nou. Și uneori o poți spune din nou cu o voce 
diferită.

INTERVIUL
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Paul & Bear

Despre Opera: Eu cred că Verdi, în această 
Traviata, produce emoție în sufletul oricărui 
ascultător cu muzica lui, până în punctul unde 
ajungem să simțim că drama Violettei este ceva 
aproape personal. Ca și cum… după părerea mea, 
ca și cum Verdi ar da vina pe noi. Publicul care 
reprezintă societatea în care Violetta își trăiește 
tragedia este vinovat de destinul ei.

Paul Curran: DA, EXACT AȘA și este! Este doar 
vina noastră și merităm să fim culpabilizați. Și 
suntem toți la fel de responsabili pentru asta. 
Indiferent dacă suntem tacit de acord, pentru că nu 
spunem nimic sau pentru că doar observăm cum se 
întâmplă lucrurile, sau dacă facem altceva, fiecare 
dintre noi suntem, mai mult sau mai puțin, Violetta. 
Mi se pare interesant. Nimeni nu a mâncat niciodată 
pe gratis. De fiecare dată am plătit, într-un fel sau 
altul. Întotdeauna a existat ceva pentru care ne-am 

prostituat, măcar puțin. Sigur, oamenii pot spune 
„Dar cum îndrăznești? Eu nu m-am prostituat 
niciodată!” Acum, pe bune…

Despre Opera: Da, e situația în care nu vorbești 
despre ceea ce simți, dar poți să plângi când vezi alți 
oameni vorbind despre ceea ce simți tu.

Paul Curran: Vă rog să mă scuzați, dar chiar și soția 
unui preot a făcut de mai multe ori ceva ce, în 
cuvinte simple, poate fi numit „prostituție”. De ce? 
Pentru că această poveste se repetă la nesfârșit. Cu 
cât pretindem mai mult că nu există, cu cât 
continuăm să fim șocați de ea, cu atât problema 
devine mai gravă. Sunt lucruri pe care nu le înțeleg – 
de pildă, în Vest, un scandal sexual nu mai stârnește 
nici un interes. Cui îi mai pasă de așa ceva? Dar în 
Rusia sau țările din Est, homosexualitatea este o 
temă de foarte mare interes. Sigur, unii sunt de acord 
cu ea, alții nu sunt, dar nu asta contează. Scoate-o 
de pe ordinea de zi și nu o să mai fie o problemă. 
Dacă o tot aducem în discuție, nu facem decât să o 
umflăm mai mult decât realitatea. Exact asta a făcut 
prohibiția în 1919 – interzici alcoolul și toată lumea o 
să caute alcool. Fă din prostituție o problemă majoră 
și gata, toată lumea o să meargă la prostituate, 
societatea o să devină coruptă, așa stau lucrurile. 
Societatea vrea sex și are întotdeauna nevoie de 
sex. Deci cred că putem să așezăm asta în orice 
secol, în orice eră, să o vedem cu ochi noi, dar 
rămâne aceeași poveste.

Despre Opera: Aceeași realitate.

Paul Curran: Da, este o problemă de morală. Și 
este interesant că nu există mulți oameni care să 
stea bine la acest capitol.

Despre Opera: A propos de morală, azi sunt sub 
impresia unei piese pe care am văzut-o aseară: 
Omul cel bun din Seciuan, de Bertolt Brecht. 

Paul Curran: A, da!
Despre Opera: Piesa aduce în prim plan personajul 
unei foste prostituate care încearcă să facă lucruri 
bune și care nu reușește, iar în final ajunge să facă 
lucruri rele. Dacă dăm la o parte marxismul lui Brecht 
și ne concentrăm doar pe drama psihologică, mă 
întrebam pe drum dacă nu cumva există vreo 
asemănare între piesa lui Bertolt Brecht și Traviata. 
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Cum aduceți în producția dvs de la București 
această idee, de bine și rău? Apare acest concept în 
modul dvs de abordare a Traviatei, sau preferați să 
aprofundați drama psihologică, viața însăși?

Paul Curran: După părerea mea, când societatea 
este cea care decide ce este bun și ce este rău, 
când societatea decide ce este moralitatea la modul 
absolut, atunci stăm foarte prost. Pentru că aceste 
lucruri se schimbă în continuu. Se schimbă în funcție 
de societatea în care trăim, de influențele care 
pătrund din afară. Eu cred că în fiecare ființă umană 
există și binele și răul, doar că acestea diferă de la 
un om la altul. Poate că binele și răul unui criminal în 
serie sunt diferite de binele și răul dvs sau al meu. 
Este una dintre provocările statusului de ființă 
umană. Dar eu nu văd piesa ca fiind bună sau rea 
din punct de vedere moral. Cred doar că interesul 
merge spre drama psihologică a ce acceptă/ nu 
acceptă societatea, a lucrurilor față de care 
societatea este ipocrită. Asta mi se pare și mai 
dezgustător. Ipocrizia de a o accepta pe această 
femeie drept o prostituată – toată lumea se va folosi 
de ea, iar când nu va mai fi de folos, vor trece la 
următoarea. E ca în cazul micuțelor staruri pop. 
Miley Cyrus! E vorba despre Miley Cyrus! Oare peste 
trei ani o să își mai amintească cineva de Miley 
Cyrus? Ce credeți?

Despre Opera: Nu!

Paul Curran: Pentru că peste trei ani corpul ei pe 
jumătate gol va fi deja îmbătrânit, o să căutăm pe 
altcineva. Mă interesează această idee de 
prostituare a sinelui sexual. Violetta este un personaj 
interesant pentru că nu este fundamental sexuală. 
Se folosește de sex, dar nu este o ființă sexuală. 
Este o ființă emoțională. La început nu are dreptul la 
emoție. I se interzice total. Așa că nici nu vrea 
emoție. Până în momentul în care se întâlnește cu 
celălalt personaj și începe „Ba, poate că vreau asta, 
poate…”

Despre Opera: Cred că această interdicție despre 
care vorbiți este mai evidentă în romanul lui Dumas 
decât în opera lui Verdi.

Paul Curran: Mult mai mult! Ca să fiu sincer, opera 
ne lasă cu un punct slab, în primul act. Când Violetta 
îl întâlnește pe Alfredo și se hotărăște să meargă cu 

ei, totul se întâmplă foarte repede. Îl respinge total, 
spune „nu, ar fi mai bine să îți găsești o altă iubită, 
eu nu ofer decât prietenie, eu ofer… asta e tot”, apoi, 
dintr-odată, spune D’amarmi dite ancora?, „spune-mi 
că mă iubești”. E un salt foarte mare. Iar cartea este 
mult mai interesantă. Apoi Violetta continuă „OK, 
bine, o facem. Totuși, în seara asta, o să mi-o trag cu 
baronul. Poate să îți placă sau nu, dar eu tot o să mi-
o trag cu baronul. Pentru că baronul plătește. Ăsta e 
jocul. E ok?” Iar el răspunde afirmativ.

Despre Opera: Iar în romanul lui Dumas ea este și 
mai matură, pentru că știe dinainte modul în care va 
reacționa Alfredo, prevede ceea ce va face acesta 
mai târziu.

Paul Curran: E foarte ușor să prevezi cum va 
reacționa Alfredo. Pentru că ea înțelege că el este un 
stalker. O urmărește de mai bine de un an. Așa că, 
ce să zic, dacă cineva, oricine, urmărește pe 
altcineva de un an de zile, atunci e complet nebun. 
Este instabil psihic. Deci ea prevede pentru că vede 
cum se comportă Alfredo și știe ce înseamnă acest 
comportament.

Despre Opera: OK, și vom vedea acest lucru în 
producția dvs?
Paul Curran: În operă nu e loc pentru asta. Mi-ar 
plăcea să introduc acest aspect, dar asta ar însemna 
să scriu încă o scenă …
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Despre Opera: Puteți să ne spuneți ceva despre 
producție? Unde, când este plasată? 

Paul Curran: E foarte simplu … Lucrând la Traviata, 
am dorit să îi dau o tușă contemporană, dar asta 
avea sens în lumea din 1840-1853, când a fost 
scrisă cartea. Acea lume nu mai există în 2014. Deci, 
nu am putut să o aduc în 2014, pentru că, să fim 
onești, este o lume diferită. Diferită din punct de 
vedere al comunicațiilor, a ceea ce este sau nu este 
acceptabil din perspectivă morală etc. Deci am 
căutat o altă epocă. Și am găsit-o – cred că secolul 
XX a trecut prin valuri succesive, interesante, de 
liberalism și conservatorism. Unul dintre ultimele 
mari valuri conservatoare a fost în anii 1950, sfârșitul 
anilor ’50 și începutul anilor ’60. Este de ajuns să vă 
gândiți la serialul TV Mad Men. Despre acea lume 
vorbesc. De ce? Pentru că după război societatea a 
devenit foarte conservatoare. Anii 1930 fuseseră 

nebuni și sălbatici, la fel ca și anii 1920, dar mai apoi, 
anii ‘40 și ’50 au devenit mai conservatori. Pe la 
mi j locul ani lor ‘60 oameni i erau să tu i de 
conservatorism, așa că s-au revoltat și au apărut 
mișcarea flower power și hipioții și tot restul. Deci, în 
anii 1959-1960 eram pe vârful unui val de 
conservatorism. Și atunci se întâmplă acțiunea 
operei. Mi se pare că este o epocă destul de 
îndepărtată și totuși destul de apropiată de noi 
pentru a o putea înțelege.

Despre Opera: Și locul?

Paul Curran: Paris.

Despre Opera:   Paris… Când mă gândesc la acest 
concept – este doar una dintre teoriile mele – mă 
întreb dacă el este relevant pentru publicul român. 
Aveți vreo translație, tipică pentru Regietheatre, care 
să localizeze conceptul dvs. în România? Care să 
aducă ceva relevant pentru publicul din țara noastră?

Paul Curran: Cred că există un element foarte 
important … Ați văzut decorurile?
Despre Opera: Nu.

Paul Curran: Deci, în decoruri, unul dintre lucrurile 
care ne-a inspirat a fost frumusețea incredibilă a 
Bucureștiului – sunt pentru prima oară aici și ne 
plimbam pe străzi și vedeam ce frumos este orașul, 
așa că… Atunci când am ajuns, mi-am spus 
„Doamne, dar arată ca un amestec între Paris și 
Viena”.   Prin urmare, primul act este plasat în mare 
parte într-un palat de secol XVIII-XIX, foarte frumos 
decorat.

Despre Opera: Da…

Paul Curran: Cu o scară mare la intrare, cu un pian, 
cu alte piese de mobilier din același stil… Actul pe 
care tocmai l-ați văzut, cel care se desfășoară la 
Flora, este plasat într-un spațiu foarte lung. Arată ca 
majoritatea clădirilor din centrul vechi. Deci 
răspunsul este da, oamenii îl vor recunoaște cu 
siguranță. Trebuie să faci o montare pentru publicul 
căruia i te adresezi. Așa este.

Despre Opera: Vă sunt recunoscător pentru asta. 
Sincer recunoscător.
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Paul Curran: Am văzut la un moment dat o 
producție care era plasată într-un club sado-maso. 
Nu am înțeles nimic. Totul se întâmpla într-un club 
S&M. Iar eu nu eram capabil să înțeleg. Fusesem 
într-un club de acest fel – o experiență foarte 
plictisitoare, nu era genul meu și, în plus, nu arăta ca 
în operă. Nu avea nici un sens.

Despre Opera: Am vorbit la un moment dat cu 
doamna Virginia Zeani, o soprană română ce a 
cântat de foarte multe ori Traviata, se spune că este 
soprana care a cântat de cele mai multe ori acest rol. 
Și am întrebat-o „Cunoașteți o doamnă pe nume 
Violetta Valéry? Puteți să îmi spuneți ceva despre 
ea?” Iar ea mi-a răspuns „De câte ori cânt Violetta 
Valéry, îmi imaginez că sunt căsătorită cu Verdi”. 

Paul Curran: Giuseppina Streponi.

Despre Opera: Și cum ea a cântat Violetta de multe 
ori de-a lungul carierei, la vârste diferite, mi-a spus: 
„Bine, știți și dvs, căsătoria la 20 de ani e într-un fel, 
la 30 de ani e în alt fel, la 40 e altceva, dar de fiecare 
dată Violetta mea era căsătorită cu Verdi. Simțeam 
că eram căsătorită cu Verdi datorită muzicii lui și 
datorită lucrurilor pe care le inspira acest mariaj”. 
Sigur, Virginia Zeani este o profesoară de canto 
recunoscută, în mod evident are talentul de a explica 
lucrurile, știe să comunice dar m-a impresionat cu 
această abordare a rolului. Dumneavoastră sunteți 
regizor, trebuie să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă 
globală. Cum prezentați personajul Violettei? 

Paul Curran: Violetta este complexă, este foarte 
aproape de personajul din cartea despre care tocmai 
am vorbit. Este Sempre libera, așa cum spune aria 
de la finalul primului act. E ciudat, pentru că această 
arie merge de fapt în sens invers acțiunii din punct 
de vedere dramatic, pentru că ea tocmai i-a spus 
băiatului pe care l-a cunoscut, „Bine, o să fiu amanta 
ta, hai să o facem, vino mâine, când floarea o să fie 
veștejită și o să îmi treacă și ciclul”, după care spune 
aceste cuvinte mari, „ce ciudat, oare chiar să fie 
pentru mine?” Iar în final adaugă, „Dă-l încolo!”, 
Folie, Folie, „Nebunie, nebunie, nu, nu vreau asta, 
vreau să fiu liberă”. Eu o văd pe Violetta ca pe una 
dintre primele feministe autentice din literatură. 
Asemeni lui Madame Bovary, asemeni altora ca ea. 
Este o femeie care dorește să trăiască exact așa 
cum vrea, într-o societate a bărbaților. Nu vrea să i 

se spună „astea sunt regulile și trebuie să le 
respecți”. Dacă ne uităm la Musetta din Bohème, în 
actul trei, când îi spune lui Marcello, atunci când se 
ceartă, ea spune:  Voglio piena liberta, „Vreau 
libertate deplină”. Prin urmare, nu am înțeles 
niciodată de ce trebuie să ceară această libertate, de 
ce el putea să fie liber și ea nu? E ceva ce nu 
înțeleg. Dar, desigur, în contextul societății în care 
trăia, putea la fel de bine să poarte și burka. Prin 
urmare, eu o văd pe Violetta ca pe o femeie foarte 
modernă, care se luptă cu toate aceste reguli și legi 
și care este forțată să ducă o viață asemeni multor 
altor femei, care rămân însărcinate etc, sunt forțate 
să accepte o viață pe care să o trăiască. Vine un 
moment în viață în care trebuie să trăiești ceea ce ți 
se dă de trăit. Deci o văd ca pe un personaj feminist 
care vorbește despre femeia care vrea doar să fie 
femeie, să își trăiască viața ca o femeie singură. 
Când o întâlnește în actul doi, Papa Germont 
acționează ca un politician și o manipulează. În mod 
evident la început nu este foarte amabil cu ea, dar 
apoi, brusc, începe să o înțeleagă ca pe o ființă 
independentă. Dintr-odată spune „Da, e clar, acum 
am înțeles”. Iar aceasta este o idee minunat de 
modernă, extrem de  modernă. Și cred că este foarte 
bine exprimată în libret. Și cred că o regăsim și în 
povestea originală.

Despre Opera: În România există o lungă tradiție a 
sopranelor care au cântat cu succes Traviata în toate 
colțurile lumii.

Paul Curran: Cotrubaș.
Despre Opera: Angela Gheorghiu, Virginia Zeani. Ați 
auzit-o pe vreuna dintre ele cântând?

Paul Curran: Da, pe Cotrubaș, dar numai în 
înregistrări. Am și întâlnit-o o dată, venise la Oslo, 
era în juriul unui concurs. Era atât de micuță…

Despre Opera: Era foarte naturală când apărea pe 
scenă. Are mereu un aer proaspăt. Asta din ce am 
văzut pe DVD-uri, pentru că nu am văzut-o niciodată 
live. 

Paul Curran: Încă mai cânta când eram adolescent, 
dar nu am ajuns la nici un spectacol cu ea.

Despre Opera: Iar eu eram în România când ea 
cânta în străinătate, pe vremea comunismului. Și s-a 
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retras la începutul anilor 90, dacă îmi aduc bine 
aminte. Dar am descoperit înregistrările ei, în special 
Traviata, unde se luptă pur și simplu cu dificultățile 
din primul act. Se luptă, dar emoția din actul II și 
pasiunea din actul III sunt… mișcătoare.

Paul Curran: Pentru că este nevoie de trei voci ca 
să poți cânta bine acest rol …

Despre Opera: Da, eu mi-am terminat întrebările. 
Dacă doriți să adăugați ceva…

Paul Curran: Nimic în mod special, ați văzut 
repetiția de azi. Mi-a plăcut mult să lucrez cu corul. 
Foarte mult. Merită menționat un lucru interesant din 
această operă – noua echipă de management care 
schimbă lucrurile, este ceva fantastic.

Despre Opera: Sunt de acord.

Paul Curran: Trebuie să duci mai departe tradiția 
care există deja și să înnoiești lucrurile dintr-o 
perspectivă pozitivă. Foarte pozitivă. Cu alte cuvinte, 
sunt de părere că managementul actual face lucruri 
extraordinare. Să luăm Traviata, o operă care se 
cânta deja… Era o producție făcută acum mai bine 
de zece ani. Se blocaseră în ea, așa, ca într-o relație 
cu un prieten vechi. Este o rutină foarte simplu de 
înțeles. E ca atunci când ești căsătorit și faci mereu 
aceleași lucruri în același fel. Prin urmare, ceea ce 
mă interesează foarte tare este provocarea de a face 
această producție, de a o gândi într-un mod complet 
diferit, într-un mod care merge din aproape în 
aproape, un mod mai dramatic, mai uman … O să vă 
spun un lucru pe care îl repet des zilele astea. Să 
luăm scena cu Alfredo și prietenii lui. Alfredo știe cum 
îl cheamă. De ce să îi rostiți afirmativ numele? Aici e 
o întrebare. Nu trebuie să îi amintiți cum îl cheamă, 
doar nu e   idiot. Este vorba despre genul acesta de 
lucruri, cu care se obișnuiseră. Sau chicotesc mereu 
în aceleași locuri, iar eu le repet „De ce râdeți? Nu e 
nimic de râs, nu e o glumă”. Dar în vechea 
producție… Oooohhhh… Era o producție foarte 
falsă.

Despre Opera: Uram producția veche, pur și simplu 
o detestam.

Paul Curran: Producția la care lucrăm acum va fi 
diferită, mai proaspătă, mai vie, mai plină de energie.

Despre Opera: Nu mai mergeam să văd producția 
veche decât atunci când  venea un super star să 
cânte – lucru rar la București –, așa că ultima oară 
am văzut-o cu Elena Moșuc. Care a cântat foarte 
frumos. Producția aceea era un muzeu, era moartă.

Paul Curran: Revenind la cor, le repet „nu sunteți 
observatori, sunteți participanți, trebuie să luați parte 
la acțiune, nu stați deoparte, nu sunteți o mobilă 
cântătoare, sunteți parte din ceea ce se întâmplă …” 
Și mă înțeleg. Desigur, asta se face cu consum de 
energie, dar este un proces extraordinar.

Despre Opera: Mulțumesc foarte, foarte mult!
Paul Curran: Plăcerea a fost de partea mea, 
mulțumesc că ați venit!

Sursa fotografiilor: www.paulcurrandirector.com
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A fost o seară pasionantă, fără nici o exagerare. O 
premieră și o deschidere de stagiune așa cum 
voiam cu toții. Să fie “ca afară”. Cu îndoieli, cu 
discuții aprinse înainte și, probabil, mai ales după, 
cu suspence și cu multă muzică de foarte bună 
calitate.

3

UN ÎNCEPUT DE 
POVESTE: 
TRAVIATA 2014 DE 
LA ONB



într-o joi, 30 octombrie 2014, 
Opera Națională București, deschiderea stagiunii

Giuseppe Verdi: La traviata

Dirijor: Alexander Prior
Regia și mișcarea scenică: Paul Curran
Scenografia: Gary McCann; 
Lighting design: Paul Hakenmueller; 
Maestru de cor: Stelian Olariu
Aurelia Florian – Violetta Valéry; Ioan Hotea – Alfredo Germont; 
Ionuț Pascu – Giorgio Germont; Andrei Lazăr – Gastone, viconte 
de Letorières; Sidonia Nica – Flora Bervoix; Cristina Eremia – 
Annina; Vasile Chișiu – Baronul Douphol; Daniel Filipescu – 
Marchizul D’Obigny; Iustinian Zetea – Doctorul Grenvil; Florian 
Ioniță – Giuseppe, servitorul Violettei; Alin Mânzat – 
Comisionarul; Adrian Ionescu – Servitorul Florei

CRONICĂ
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 A fost o seară pasionantă, fără nici o 
exagerare. O premieră și o deschidere de 
stagiune așa cum voiam cu toții. Să fie “ca 
afară”. Cu îndoieli, cu discuții aprinse înainte și, 
probabil, mai ales după, cu suspence și cu 
multă muzică de foarte bună calitate.

 La conferința de presă de dinaintea 
spectacolului, regizorul Paul Curran a insistat 
asupra ideii că producția sa nu își propune să 
rescrie La traviata ci să o repovestească. Nu va 
fi vorba de o translație în timp și în spațiu care să 
bulverseze spectatorul, ci va păstra intacte toate 
semnificațiile operei. Astfel, am avut în fața 
ochilor o scenografie Belle Epoque într-un Paris 
al anilor ’50. Din punctul de vedere al unui anglo-
saxon, acesta este ultimul deceniu conservator, 
în care un scandal sexual mai însemna ceva. În 
2014, impactul unui asemenea scandal, precum 
cel provocat de legătura Violettei Valéry cu 
Alfredo Germont, nu ar mai însemna nimic. În 
aparență paradoxal, deși distanța dintre timpul 
publicului și cel al acțiunii de pe scenă ar fi 
trebuit să pară de vreo 60 de ani, în realitate 
povestea spusă de Paul Curran a părut mult mai 
actuală.

 Pentru occidentalul care se aventurează să 
trăiască o experiență de expat în România, 
surprizele plăcute sunt mari și frecvente, iar 
presupusa aventură devine o călătorie în timp. O 
părere împărtășită de mulți străini care muncesc 
în România este că țara noastră arată ca Anglia 
de pe la mijlocul anilor ’60. Cauzele sunt multe, 
dar merită amintite lipsa diversității (cel mai clar 
exemplu fiind monotonia omniprezentă a 
ortodoxiei), bigotismul, naționalismul, toate în 
doze moderate, care, alăturate unui popor mai 
degrabă vesel, dispus oricând la petreceri și 
picnicuri, prezintă lumii un mod de viață care a 
dispărut în  Vestul Europei. Și cum am putea 
crede că suntem mai moderni de-atât, atunci 
când o candidată la președinție este întrebată – 
în direct și la o oră de vârf, la televiziunea 
publică – dacă este iubita președintelui în 
funcție? Mai mult, când această întrebare 
stârnește apoi un val de comentari i ș i 

controverse, în presa de a doua zi? Din acest 
punct de vedere, acțiunea Traviatei de la ONB 
părea uneori ca fiind o poveste de acum 10-15 
ani. Chiar dacă Paul Curran se află pentru prima 
dată în România. Dar poate că tocmai acest 
recul în timp al societății în care trăim face ca 
opera La traviata să fie un fetiș în România, 
reprogramată până la saturație în toate teatrele 
din țară.

 Am înțeles și afirmația regizorului privind 
decorurile lui Gary McCann, ca fiind inspirate de 
arhitectura Bucureștiului. Privind și trailer-ul 
acestei producții, filmat la Casa Monteoru, de pe 
Calea Victoriei, dar mai ales la acest adevărat 
puzzle de panouri ornamentate di fer i t , 
amestecate ingenios în toate tablourile  operei, 
în t r-adevă r, ec lect ismul arh i tectura l a l 
Bucureștilor (chiar cel din secolul XIX, când 
stiluri balcanice și franțuzești se amestecau pe 
aceeași stradă) a fost structura de rezistență a 
imageriei de pe scenă. O imagerie cu o forță de 
seducție indiscutabilă, dublată și de un design al 
luminilor impecabil (autor: Paul Hakenmueller). În 
același timp, a fost o scenografie care avea 
propria ei evoluție. Sunt șapte candelabre în 
primul act, care se tot împuținează pe măsura 
trecerii timpului, la fel ca zilele bietei Traviate, ce 
moare aproape în întuneric, păzită de un ultim 
policandru, prăbușit pe podea, așteptându-și 
rândul la licitația postumă. Iar panourile, la fel, se 
restrâng, micșorând gradual spațiul de joc, 
sufocând încet și treptat atmosfera.

 În acest context, mișcarea scenică a fost 
impecabilă. Poate că, din motivele enumerate 
mai sus, ne vine mai greu să acceptăm că 
petrecerile de la Violetta Valéry sau de la Flora 
Bervoix sunt unele mai apropiate de o casă de 
toleranță decât de marea societate burgheză. 
Dar tocmai în acest sens, scenele de bal au fost 
foarte reușite, în toată exuberanța, violența și 
derizoriul lor. Numai așa Alfredo putea fi efectiv 
luat la bătaie de femeile din salonul Florei, după 
ce îi aruncase banii în față Violettei. În fine, 
numai așa poate ajunge un cor să realizeze 
coregrafii (zingarelle, matadori) mai atrăgătoare 
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decât cele de balet profesionist din vechea 
producție.

 Înainte de muzică va trebui să vorbim 
despre acustică. Renovarea Operei Naționale 
București nu a fost una completă, dar a vizat 
problemele considerate cele mai mari, de ordin 
tehnic, marea lor majoritate fiind în spatele 
cortinei. Sigur, a dispărut acea culoare verzuie 
de pe pereții exteriori ai clădirii, care-i dădea un 
aer destul de trist, sigur că o igienizare a 
interiorului se impunea, și încă de multă vreme. 
Am apreciat astfel absența triumfalismului din 
discursul directorului Răzvan Dincă, al cărui 
leitmotiv a fost invitația la normalitate. Însă 
aspectul care a fost evident oricărui spectator a 
fost schimbarea acusticii din sală. S-a renunțat la 
materialele textile de natură incertă (presupusă 
de spectatori ca fiind catifea) care acopereau 
pereții lojelor, s-a renunțat și la mocheta de pe 
podea, toate acestea fiind înlocuite cu panouri 
de lemn și cu parchet, pentru a reflecta mai bine 
sunetele care ies din fosa orchestrei și de pe 
scenă. Ca să fiu sincer, mi-e greu să-mi dau cu 
părerea despre acustica vechii săli, pentru că nu 
știu să existe în România vreo sală care să fie 
considerată unanim că ar avea o acustică măcar 
bună și care să fie luată astfel drept reper. În 
mod sigur însă, vechea propagare a sunetelor 
din ONB nu era deloc uniformă, variind uneori 
dramatic în funcție de locul în care te aflai, iar 
orchestra era dezavantajată în general, părând 
să aibe o sonoritate și mai meschină decât în 
realitate. Schimbarea cea mai dramatică vine 
tocmai din fosă. Instrumentele se aud acum 
foarte clar, supraexpunând puțin suflătorii, dar 
transmițând o vibrație reală și de mare efect din 
zona corzilor. Sigur, și zgomotele pe care le face 
publ icu l sunt ampl ificate . Even imentu l 
deschiderii stagiunii lirice a atras multă lume, 
iar  personalitățile n-au lipsit, dar a creat o 
atmosferă tensionată de așteptare, în care 
publicul a fost parcă mai nerăbdător decât de 
obicei, astfel încât, deseori, comentariile făcute 
de unii și de alții cu voce scăzută se auzeau la 
mari distanțe în jur. Și cum lucrurile nu puteau fi 
perfecte, momentul de suspence a venit în 

momentul în care spectacolul a întârziat minute 
bune din cauza unor probleme tehnice (se pare 
că pupitrul dirijorului nu putea fi reglat).

 Alexander Prior, a cărui vârstă teribilă de 22 
de ani nu poate nimeni evita s-o menționeze, a 
deschis în sfârșit stagiunea cu un preludiu într-un 
tempo letargic. Deasupra lui, pe scenă, tragedia 
era anticipată de Violetta, căreia doctorul Grenvil 
îi făcea o perfuzie. Traviata avea nevoie de 
ultimele puteri pentru a face față petrecerii 
sălbatice care urma să se dezlănțuie, cu invitații 
coborând pe o scară imensă. De-a lungul întregii 
seri, Prior a alternat tempi și contraste dramatice, 
a modernizat practic muzica profitând și de noua 
acustică, neobișnuită pentru cei din sală. Nu a 
primat un climat trist și dramatic de la un capăt 
la altul. De fapt, cu greu s-ar putea spune că 
interpretarea sa ar fi pornit de la un principiu 
concret, al rigorii muzicale sau al marelui  efect 
dramatic. Pur și simplu orchestra a funcționat ca 
o parte componentă a întregii producții, 
subliniind muzical ceea ce spectatorii vedeau în 
fața lor. Uneori alert, alteori energic, câteodată 
mecanic, bagheta dirijorului a fost pe rând 
c o m e n t a t o r d a r ș i o r d o n a t o r a l 
secvențelor poveștii.

 Mai mult ca în orice altă operă, în cazul 
Traviatei rolul sopranei este decisiv. Trebuie spus 
că în primele momente ale spectacolului părea 
că toți cei de pe scenă ezitau, tatonând sunetele 
pe care le emiteau, în căutarea unei emisii 
optime. Aurelia Florian și-a revenit prima și, după 
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câteva acute atacate cu timiditate, vocea ei a 
devenit tot mai sigură, terminând primul act cu 
un Sempre libera fără nici o problemă, deși 
impresia de efort pentru a împinge vocea peste 
orchestră nu a putut fi evitată. O voce plină și 
robustă, experimentată într-un rol dificil. Din 
punct de vedere fizic, a bifat toate datele 
personajului Violettei: o tânără frumoasă de 23 
de ani, care știe să petreacă, să-și mascheze 
slăbiciunile, dar care nu știe încă să iubească. 
 

Tenorul Ioan Hotea și soprana Aurelia Florian

 Dacă este să reproșez ceva acestei artiste 
ar fi o imobilitate a expresiei, fața ei exprima 
mereu parcă aceeași tristețe mută, uitând să 
zâmbească în prea puținele clipe de fericire pe 
care i le-a rezervat Piave. Cu toate astea, a fost o 
performanță foarte solidă a rolului. Mai multe 
nuanțe dramatice s-au făcut observate în al 

doilea act, în care explozia lui Ah, no giammai! a 
avut efect și în care emoția din Amami, Alfredo n-
a lipsit. Addio del passato din ultimul act a evitat 
orice derapaj teatral, Aurelia Florian cântând cu 
mult bun gust o arie altfel prea des abuzată 
melodramatic.

 De fapt , avanta ju l unui asemenea 
spectacol de nivelul celui de aseară, unul care în 
totalitatea lui poate fi comparat fără rușine cu ce 
se petrece prin Europa, este că se pot emite tot 
felul de păreri, și bune și rele, fără să afecteze 
percepția de ansamblu. Și asta se datorează 
faptului că această producție a fost una din care 
viața nu a lipsit. Și nici emoția.

 Ionuț Augustin Hotea, devenit între timp 
Ioan Hotea, a fost un Alfredo juvenil, aproape 
adolescentin. Pus față în față cu această Violetta 
destul de serioasă, contrastul a părut aproape 
ideal, în orice caz, mai mare decât îl sugerează 
Verdi sau Dumas-fiul, dincolo de toate naivitățile 
personajului. Din punct de vedere vocal, acest 
contrast a devenit exagerat însă. Sigur, timbrul 
cu rezonanțe metalice e același pe care l-a 
remarcat multă lume acum câțiva ani la 
Almaviva, dar trecerea de la tenorul lejer la cel 
liric pare să fie mai dificilă decât m-aș fi așteptat. 
Vocea lui Ioan Hotea a părut mică, dominată de 
partenerii lui. Un Brindisi indecelabil părea să 
ducă spre întuneric seara tenorului, dar aria 
Lunge da lei și cabaletta O mio rimorso (evitând 
bravura Do-ului final) au arătat că singura 
problemă (și sper că nu e vorba de marea 
problemă) a fost doar volumul, pentru că stilul e 
acolo, la locul lui, așa cum trebuie. Nu sunt 
adeptul părerilor destul de comune printre 
melomani privind momentul protrivit în care un 
tenor trebuie sau nu să abordeze un anume rol. 
Excepțiile de la regulă, dar propovăduite de 
toată lumea, privind vârsta potrivită pentru un rol 
sunt atât de multe, încât nu confirmă nici o 
regulă, ci dimpotrivă, dovedesc mai degrabă 
absența  acestora. Rămâne de văzut în 
spectacolele următoare, când toată lumea se va 
adapta la această nouă acustică a ONB, cum se 
vor echilibra toate.
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 Papa Germont a fost un reper, ca de obicei 
atunci când rolul e preluat de Ionuț Pascu. L-am 
mai văzut și ascultat și altă dată. Acum însă, a 
părut inspirat de producție și a recurs și la 
subtilitatea unor nuanțe pe care nu le mai 
întâlnisem în duetul cu Violetta. Unele intonații, 
abuzând de portamenti,  nu m-au entuziasmat, 
dar per ansamblu baritonul a fost o autoritate 
care a transmis siguranță și partenerilor săi în 
scenele în care îi întâlnea, o voce penetrantă, cu 
o dicție admirabilă.

Ionut Pascu si Ioan Hotea

 Sigur, în aceste condiții corul, altfel un 
asset al ONB, a devenit brusc plin de viață, nu 
numai de muzică, așa cum era de obicei 
ansamblul condus de Stelian Olariu. Pentru că, 
așa cum am mai spus, această producție a fost 
una vie, dincolo de noutatea unei premiere. 
Ironic sau poate doar reverențios, singura 
legătură cu trecutul Traviatei de la ONB a fost 
micul rol al Cristinei Eremia, o Annina care 
semăna perfect cu cea din vechea producție a 
lui Cristian Mihăilescu, o producție care poate 
începe de acum să capitalizeze nostalgia.
 
 Așa a început stagiunea de operă de la 
București. Ca o poveste a cărei continuare o 
așteptăm la celelalte premiere anunțate deja. 
Spectacolele cu La traviata continuă în zilele 
următoare, 31 Octombrie, 1 și 2 Noiembrie, se 
aude că ar fi sold-out deja, dar, cine știe?, merită 
să vă încercați șansa și la un bilet în plus.

Paul Curran, Gary McCann, Paul Hackenmueller
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Update: A doua distribuție

într-o vineri, 31 octombrie 2014, la  Opera 
Națională București
Giuseppe Verdi: La traviata
Dirijor: Alexander Prior
Regia și mișcarea scenică: Paul Curran
Scenografia: Gary McCann
Lighting design: Paul Hakenmueller
Maestru de cor: Stelian Olariu
Siphiwe McKenzie – Violetta Valéry; Lucian 
Corchiș – Alfredo Germont; Iordache Basalic – 
Giorgio Germont; Valentin Racoveanu – Gastone, 
viconte de Letorières; Sorana Negrea – Flora 
Bervoix; Cristina Eremia – Annina; Daniel Pop – 
Baronul Douphol; Florin Simionca – Marchizul 
D’Obigny; Iustinian Zetea – Doctorul Grenvil; 
Florian Ioniță – Giuseppe, servitorul Violettei; Alin 
Mânzat – Comisionarul; Adrian Ionescu – 
Servitorul Florei

 Sperând la un regal, am fost să văd și a 
doua d is t r ibu ț ie a no i i Trav ia te de la 
ONB. Siphiwe McKenzie este o soprană lirică și 
se mișcă pe scenă cu o dezinvol tură 
dezarmantă, dar toate laudele se opresc aici. 
Înainte ca Violetta să fie răpusă de tuberculoză, 
recipientul ei, adică Siphwie, a pierdut bătălia cu 
coloratura primului act de o manieră atât de 
dezastruoasă, încât mi-am pierdut complet 
interesul pentru ea în continuare. Într-adevăr, 
Violetta murise imediat după uvertură, fiind 
înlocuită de o Musetta care se credea Santuzza, 
accentele ver is te la care a apelat cu 
încăpățânare soprana fiind de un prost gust 
desăvârșit. Passons. Iordache Basalic, care l-a 
înlocuit pe Ștefan Ignat (cel care era prevăzut 
inițial pentru Germont în al doilea cast), i-a ținut 
isonul acestei soprane, afișând o dicț ie 
insuportabilă și niște manierisme din vremurile 
cele mai triste ale ONB. Cei doi păreau niște 
oaspeți nepoftiți în frumoasa producție a lui Paul 
Curran. Singura consolare a fost Lucian Corchiș, 
un Alfredo clasic, liric, rutinat în rol, dar fără a fi 
mai bun decât Ioan Hotea cu seară înainte.  A 
cântat bine, compensând prin generozitate ceea 
ce îi lipsea ca stil și manieră, dar există o 

evoluție clară în modul în care acest tenor 
abordează rolul acum. Dar asta nu a fost 
suficient pentru a salva întreaga seară de izul 
bulevardier impregnat de maniera partenerilor 
săi.
Dar noua producție de la ONB este atât de bună 
în integralitatea ei, încât n-am fost decepționat. 
Pentru că am avut astfel răgazul să fiu atent la 
ce se petrecea în rest. La premieră, acustica 
ONB a fost un șoc probabil și pentru artiști, nu 
numai pentru spectatori. A doua zi, m-am lăsat 
însă în voia muzicii care venea dinspre 
Alexander Prior. Astăzi, din fosa ONB răzbat 
niște sunete minunate, atât de convingător încât 
relativizează orice am scris altădată împotriva 
acestei orchestre. Ah! Solo-ul acela de clarinet 
din Che gli diro?  m-a umplut de lacrimi! Îl 
remarcasem de cu o zi înainte, dar nu voiam 
să  cred că a existat. Iar azi, dezolarea lui mă 
emoționează și acum. Dar contrabașii! Ce 
ritmuri! Ascultând muzica de la balul Florei 
Bervoix am început să număr în gând plin de 
încântare: 1,2,3…4, 1,2,3…4, peste care 
crescendo-ul corului Alfredo, Alfredo, di questo 
core se revărsa în valuri de emoție. Cum vor 
arăta de acum încolo spectacolele de la ONB cu 
această fosă îmi provoacă deja tot felul de 
exerciții de imaginație. Pe care abia aștept să le 
pun în practică. Dar până atunci, îndemn pe 
oricine citește aceste rânduri să profite de noua 
Traviata de la București.
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 Cine este “Opera Magazine“? Este “The world’s 
leading opera magazine” după cum anunță  sloganul lor, 
pe care nu-l contestă nimeni. În ultimul număr, cel pentru 
luna Februarie 2015, în această revistă a apărut cronica la 
spectacolul de deschidere a stagiunii de la Opera 
Națională București, cu opera “La traviata”. 
 De ce abia acum? Pentru că publicația britanică 
ține să-și informeze cititorii despre cât mai multe 
spectacole relevante din lumea largă, iar anul 2014 a fost 
destul de aglomerat, astfel încât abia acum au început să 
fie tipărite cronicile pentru evenimentele din toamnă.
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București, România

 Stagiunea Operei Naționale București s-a deschis 
pe 30 octombrie, cu o nouă producție a operei La 
Traviata. Răzvan Dincă, directorul general al instituției, a 
dus la bun sfârșit un plan ambițios – renovarea în numai 
trei luni a clădirii construite în 1953 (arhitect – Octav 
Doicescu) – și l-a angajat pe regizorul Paul Curran 
pentru a monta prima producție a stagiunii. Rezultatele? 
O acustică total refăcută în auditorium și o premieră sold 
out, care a atras interesul mass media chiar în weekend-
ul alegerilor prezidențiale.

 Curran a plasat temporal  opera în Parisul anilor 
’50. Decorurile, realizate de Gary McCann, reprezentau 
interioare cu candelabre și cu pereți – puzzle, construiți 
din panouri decorate în stilul belle époque, având ca 
sursă de inspirație arhitectura eclectică a Bucureștiului. 
Dar România este încă o țară conservatoare din punct 
de vedere moral, prin urmare au existat multe momente, 
în special în actul II, în care acțiunea a părut mai 
contemporană decât și-ar fi dorit regizorul. Sala de bal 
din primul act a fost iluminată în mod spectaculos de 
Paul Hackenmueller și s-a transformat într-un culoar 
întunecos, care ducea spre moarte, pentru ultimul act. 
Cu toate acestea, utilizarea permanentă a acelorași 
decoruri în diferite combinații a devenit la un moment 
dat monotonă. Mișcarea scenică, atât a soliștilor cât și a 
corului, a fost fluidă și naturală.

 
 Orchestra nu era încă obișnuită cu noua acustică 
a sălii, dar dirijorul Alexander Prior, în vârstă de 22 de 
ani, a condus-o cu rezultate extraordinare, de la 
preludiul lent la dansul alert al matadorilor, până la actul 
final, romantic și emoționant. Au existat două distribuții, 
fiecare având câte două reprezentații. În prima seară, 
Aurelia Florian a oferit o interpretare solidă a rolului, 
depășind dificultățile din „Sempre libera”, aducând 
emoție reală în „Amami, Alfredo” și cântând cu bun gust 
și reținere „Addio del passato”. Alfredo a fost tânărul 
tenor Ioan Hotea, recent trecut de la Rossini și Donizetti 
la rolurile lirice ale lui Verdi. Deși timbrul lui s-a dovedit 
de bună calitate, cu o strălucire metalică, vocea sa a 
fost, totuși, prea ușoară pentru acest rol. Ionuț Pascu a 
fost impecabil în rolul unui Giorgio Germont tradițional, 
dar complex, iar timbrul său de bariton liric a scos la 
iveală toate nuanțele personajului.

 Spectacolul cu a doua distribuție (31 octombrie) a 
prezentat o evidentă lipsă de gust de la început până la 
sfârșit. Violetta lui Siphiwe McKenzie a pierdut toate 
bătăliile purtate cu coloratura, iar Germont père cântat 
de Iordache Basalic a ignorat și frazarea și dicția. 
Singura consolare a fost Lucian Corchiș, un Alfredo 
clasic, liric, dar care nu a reușit să salveze seara.

Alexandru Pătrașcu
Opera Magazine, februarie 2015
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