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La Ateneul Român
Leo Hussain/ Mozart/ Mahler

într-o Vineri, 29 martie, la Ateneul Român
W.A. Mozart: Missa Încoronării, KV 317
Gustav Mahler: Simfonia nr. 5 , în Do diez major 
Solişti: Veronica Anuşca, Antonela Bârnat, Nicolae Simonov,
Ştefan Lamatic
Orchestra Simfonică şi Corul Filarmonicii „George Enescu”
(maestru de cor: Iosif Ion Prunner)
Dirijor: Leo Hussain

De mai mulţi ani, Leo Hussain, dirijorul primului
Œdipe de la Covent Garden, a devenit o prezenţă obişnuită şi
îmbucurătoare pe podiumul orchestrelor din Bucureşti, dar şi
dirijând operă, cu mare succes. Un superb Gurre-Lieder de
Schoenberg la „Enescu”, în 2013, urmat la ediţia 2015 de un
Wozzeck incandescent şi de un tensionat Œdipe la Opera
Naţională Bucureşti sunt momentele cele mai memorabile. În

anii următori, dirijorul britanic a fost invitat de câteva ori să
dirijeze Orchestra Naţională Radio. Iată-l acum, în stagiunea
2018-19, debutând şi ca invitat al Filarmonicii. După un prim
concert în Ianuarie, cu un program Mozart şi Mahler, cu care
a lăsat o impresie excelentă, Leo Hussain a revenit la sfârşitul
lunii Martie cu muzica aceloraşi compozitori.

E adevărat că legătura dintre Missa încoronării şi
Simfonia nr. 5 e dificil de stabilit, poate doar în ceea ce priveşte
relaţia complicată a lui Mahler cu credinţa, pentru că
atmosfera pe care o creează cele două compoziţii este complet
diferită, dar ambele lucrări stârneau aşteptări şi curiozităţi.
Odată pentru că muzica sacră a lui Mozart a devenit în timp
o specialitate a orchestrelor baroce, cu efective reduse
cântând la instrumente de epocă, adică exact opusul
standardului de la Ateneu, pe de altă parte pentru că Simfonia
nr. 5 de Mahler are dificultăţile ei, nu doar tehnice, ci şi de
interpretare.

Krönungsmesse a fost compusă de un Mozart tânăr, de
numai 23 de ani, încă rezident la Salzburg, o messă festivă şi
scurtă, ba chiar fără să fi fost comandată cu ocazia unei
încoronări, ci pentru o Duminică pascală. Abia după moartea
lui, lucrarea a început să fie prezentată în timpul unor
ceremonii regale, adăugându-i-se în timp numele pe care-l
poartă astăzi. E o capodoperă: frazele muzicale se suprapun
perfect peste text, fără repetiţii forţate ale cuvintelor, iar
sensul acestora este înnobilat de sunet, construind un discurs
de o măreţie delicată.

La Ateneu, orchestra a fost redusă la efectivul uneia
de cameră, ba chiar renunţându-se şi la tromboni, în timp ce

corul a rămas la dimensiunile maxime, ceea ce părea să
conducă la un dezechilibru sonor evident. Însă Leo Hussain
a reuşit să menţină balansul sonor în limite acceptabile,
păstrând un ritm alert şi degajat mai ales în primele două
părţi (Kyrie şi Gloria). Pe măsură ce timpul trecea, problemele
inevitabile de claritate a dicţiei corului au început să fie tot
mai prezente; de exemplu, în reluarea finală a versului Dona
nobis pacem, n-ai fi putut recunoaşte versurile nici dacă le-ai fi
avut tipărite în faţa ochilor. Nu e o tragedie, şi în înregistrările
anilor ’60-’80 se auzea la fel (Karajan - un exemplu), e doar un
anacronism.

Soliştii au fost plasaţi între cor şi orchestră, cu un
moment interesant atunci când soprana a venit lângă dirijor
pentru a cânta Agnus Dei. Soluţia a contribuit la omogenitatea
sonoră a întregului ansamblu şi la eliminarea derapajelor
teatral-operatice, costul fiind că tânărul bas Ştefan Lamatic,
o voce foarte frumoasă de altfel, să fie acoperit de cor în Gloria
şi Credo. Veronica Anuşca a avut însă prim planul, Agnus Dei
al ei fiind un amestec de pietate şi fervoare, într-o piesă
muzicală de o frumuseţe care înseninează pe oricine ar
asculta-o. 

În partea a doua a concertului, Hussain a abordat
Simfonia nr. 5 a lui Mahler după toate tendinţele moderne de
interpretare. Mahler a compus-o în aceeaşi perioadă cu
Kindertotenlieder (Cântece pentru moartea copiilor) şi în timp ce
sănătatea sa era precară. Astfel, tentaţia de a exagera
caracterul funebru al marşului din prima parte e mare pentru
dirijori, însă Hussain i-a rezistat, păstrând bunul gust ca
primă valoare a interpretării. O atitudine lăudabilă, repetată
şi în celebrul Adagietto din partea a patra, în care măsura şi
atenţia la detalii au primat.

Partea a treia ridica cele mai mari dificultăţi, pentru că
aici sunt evidenţiaţi cornii, nu numai prin solo, ci şi în
ansamblu, pentru lungi perioade de timp. În plus, şeful de
partidă lipsea din acest concert. De altfel, partida de corni a
fost amplasată diferit faţă de tradiţia bucureşteană, nu în faţa
restului alămurilor (tromboni, trompete, tubă), în dreapta
scenei, ci în rând cu „lemnele”, astfel încât sunetul acestor
instrumente să fie emis spre exteriorul scenei, în stânga. Sorin
Lupaşcu este cel căruia i-a revenit partea solistică şi a dat
dovadă de bravură, cântând corect şi eficient. Problemele
tehnice au venit din zona percuţiei, uneori în afara ritmului
impus de dirijor.

În general, Simfonia a fost reuşită, cu toate că impresia
unei anumite cuminţenii în interpretare a plutit mereu în aer,
chiar şi după aplauzele entuziaste ale publicului. 

Acest concert fost un nou moment de bună calitate,
confirmând încă o dată că stagiunea 2018-19, începută pe o
temă a Centenarului României (şi a dublei aniversări a
Filarmonicii şi a clădirii Ateneului Român), este una ieşită din
comun, la un nivel de excelenţă artistică susţinut. Ba chiar aş
putea afirma că este cea mai reuşită stagiune din perioada
postcomunistă, prin numărul mare de invitaţi de valoare.
Pentru că, alături de prezenţa catalizatoare a lui Christian
Badea, Ateneul a adus public pentru concertele lui Christian
Zaccharias, Elisabeth Leonskaya, Mischa Maisky, David
Grimal, Khatia Buniatishvili sau Leo Hussain, dar şi pentru
tinerii Daniel Ciobanu sau Anna Fedorova.

E principalul argument care stă în apărarea dlui
Andrei Dimitriu, directorul general al Filarmonicii George
Enescu despărţindu-se de instituţie la capătul acestei
stagiuni, în urma unei evaluări defavorabile a ministerului
culturii pentru activitatea din anul 2018.

Alexandru PĂTRAŞCU

Leo Hussain 
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La Operă
Aşteptând-o pe Tosca…

Sâmbătă-Duminică, 30-31 Martie, premieră
Giacomo Puccini: Tosca
Regie, decor, costume şi lumini: Mario De Carlo
Bianca Mărgean/ Madeleine Pascu (Tosca), Adrian Dumitru/ Virgil
Profeanu (Cavaradossi), Ştefan Ignat/ Cătălin Ţoropoc (Scarpia),
Marius Boloş/ Filip Panait (Angelotti), Ion Dimieru/ Iustinian Zetea
(sacristanul), Valentin Racoveanu/ George Vîrban (Spoletta), Florin
Simionca (Sciarrone), Dan Indricău/ Daniel Filipescu (temnicerul),
Mădălina Barbu/ Andreea Novac (păstorul)
Orchestra şi Corul ONR (maestru de cor: Daniel Jinga)
Dirijor: Tiberiu Soare

Deşi este una dintre operele cele mai iubite de public,
prezentă permanent în repertoriul şi programul oricărui
teatru de operă, Tosca a fost o excepţie la Opera Naţională
Bucureşti, dispărând din calendarul de spectacole după 2015,
pentru a bântui teatrul, ca o fantomă, în două reprezentaţii
în concert, la sfârşitul anului 2017. Motivul a fost regia. Dacă,

timp de 60 de ani, ONB a operat o producţie creată de Hero
Lupescu în 1956, atât de uzată de la o stagiune la alta încât în
ultimul ei deceniu de viaţă nici nu mai era atribuită unui
regizor, montarea care i-a luat locul în 2014 a provocat o
dezamăgire exprimată foarte categoric de criticii şi spectatorii
conservatori. În mod sigur, acea punere în scenă a regizorului
Alfred Kirchner nu era una calofilă. Fresca de epocă nu ocupa
prim planul, deşi regizorul respectase libretul în toate
indicaţiile de scenă. A fost însă suficient ca basilica Sant’
Angelo să fie arătată spectatorilor din unghiul unei camere
de supraveghere prin care cineva ar fi spionat ce se întâmplă
acolo, iar accentul pe psihologie să fie mai apăsat, astfel încât
temperamentul nevrotic al Floriei Tosca să degenereze în
sociopatie (memorabilă secvenţa când diva îşi aranjează
coafura într-o oglindă imediat după uciderea lui Scarpia),
pentru ca spiritele să se aprindă. Cum acea producţie fusese
împrumutată, toţi managerii interimari care s-au perindat de
atunci (şi nu sunt puţini) au ezitat să pună ceva în loc, aşa că
opera lui Puccini a dispărut din repertoriu. Aşa se explică
interesul pentru premiera noii producţii a instituţiei din Piaţa
Prof. Dr. Victor Babeş, ce a făcut ca biletele să se epuizeze
rapid după punerea în vânzare, când încă nu fusese anunţată
nici o distribuţie. 

Consecinţa este că noua producţie de la Opera
Naţională, semnată de Mario De Carlo, un regizor italian de
mică importanţă (un criteriu minimal pentru această
categorisire fiind lipsa oricăror menţiuni despre el în arhivele
publicaţiilor internaţionale dedicate operei), a fost atât de

asemănătoare cu vechea montare a lui Hero Lupescu încât,
mai ales în actul al doilea, părea o restaurare ratată a acesteia.
Nu atât dorinţa de a respecta la sânge libretul a stat la baza
acestei impresii, ci mai ales recurgerea la unul dintre
proastele obiceiuri de la teatrele de operă falimentare din
Italia: refolosirea costumelor şi a recuzitei din producţiile
vechi. În cazul de faţă, costumele, biroul lui Scarpia şi chiar
reluarea unor idei scenografice nefericite, cum ar fi biblioteca
pictată pe un panou, doar că azi supradimensionată.

Arsenalul de soluţii regizorale ale lui Mario De Carlo
a fost deja folosit integral în producţia sa pentru Don Carlo
din sezonul trecut: recursul la picturi celebre şi apetitul
pentru crearea unor tablouri vii pe scenă în încercarea de a
sublinia ideea de grand opera. Pentru Tosca, tema vernisajului
de pictură se putea intitula Caravaggio şi şcoala clarobscurului,
una dintre picturile maestrului italian, Judita decapitându-l pe
Holofern, fiind folosită de regizor ca sursă de inspiraţie pentru
Floria Tosca atunci când îi vine ideea de a-l ucide pe Scarpia.
Din fericire, diva doar îl înjunghie pe zbir, la fel cum indicau
Sardou şi Puccini. Tabloul viu a fost scena Te Deum-ului din
primul act, excesivă şi expandată dincolo de scenă, pe
practicabile întinse deasupra fosei, distrăgând complet
atenţia de la Va, Tosca şi de la semnificaţia celebrei arii, o
grandoare potrivită însă mai mult pentru scena autodafé-ului
din Don Carlo decât pentru o banală slujbă de seară dintr-o
basilică catolică de mică importanţă, aşa cum e Sant’ Andreea
della Vale în Roma. În fine, e de remarcat şi stângăcia scenei
execuţiei lui Mario în turnul din Castel Sant’ Angelo:
plutonul de execuţie e plasat cu spatele la zid, condamnatul
în mijlocul scenei (şi al turnului), iar în spatele lui, în bătaia
puştii, Tosca.

Foarte colorate, decorurile arată relativ bine în
fotografiile de la distanţă, însă impresia din sală este cea a
unei producţii provinciale, ilustrativă şi prea puţin
provocatoare intelectual. După ce, vreme de patru ani, la
Bucureşti veneau regizori care, indiferent dacă plăceau sau

nu, nu lăsau pe nimeni nepăsător (Graham Vick, Paul Curran,
Vera Nemirova, Stephan Barlow, Valentina Carrasco, Andrei
Şerban,  John Fulljames, Giancarlo del Monaco etc.),
placiditatea leneşă a lui Mario de Carlo, contractat pentru
două producţii şi pregătind-o pe a treia (Il trovatore), e un
regres artistic cert.

Nici muzical premiera nu a arătat mai bine. În aceeaşi
săptămână a spectacolului de la Bucureşti, Iulia Isaev,
soprană din ansamblul ONB, debuta neaşteptat dar remarcat
de critică la Metropolitan Opera, din postura de cover,
înlocuind-o pe Jennifer Rowley chiar în Tosca. Un succes care
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face ca spectacolele din Mai în care Isaev va cânta rolul şi la
Bucureşti să fie foarte aşteptate. Din fericire, soprana din
seara premierei a lăsat o impresie bună. Bianca Mărgean este
practic viitorul Operei Naţionale în materie de roluri de
soprană spinto, promovarea ei în ansamblul de la Bucureşti
fiind meritul lui Beatrice Rancea, pe vremea când era director
interimar. Bianca Mărgean a fost o Tosca agitată şi nervoasă
ca personaj, dar vocal soprana a depăşit cu destulă uşurinţă
dificultăţile rolului, etalând o voce amplă şi sigură, cu care a

tăiat bine prin orchestră. În prima scenă, un vibrato larg
prematur pentru această etapă a carierei sopranei s-a dovedit
a fi doar o problemă de încălzire.

Cavaradossi a fost Adrian Dumitru, un tenor
provenind din corul Filarmonicii „George Enescu”, actor
rigid, dar cântăreţ sigur pe el în registrul acut. De altfel cam
la atât s-a şi rezumat artistul, căci timbrul nu e atrăgător şi e
mat, conceptul de legato pare străin de tehnica pe care o
utilizează, dar, în final, a dus rolul până la capăt cu o anumită
onestitate, inclusiv prin modestia de a rămâne mereu în
planul secund faţă de soprană. 

Ştefan Ignat n-a fost în formă, rolul lui Scarpia i-a pus
multe dificultăţi, surmontate cu greu, epuizându-i destul de
rapid resursele vocale. Sigur, timbrul încă mai are ceva din
strălucirea din tinereţe, prestanţa de modă veche cu care
pozează în rol rămâne validă, dar atât, cel puţin în acest
spectacol.

Dirijorul a condus brutal această Tosca, indiferent la
străduinţele celor de pe scenă, pe care orchestra condusă de
el i-a acoperit copios aproape tot timpul. Dar tare nu

înseamnă neapărat că dramatismul operei a fost
servit. Practic, nu au existat momente de reală
tensiune dramatică pe care fosa să le iniţieze sau să
le susţină, ci doar un val sonor ca un zid de beton,
în care şi solourile instrumentale păreau lipsite de
orice sentiment. În plus, destulele nesincronizări
cu scena, mai ales în primul act,  au îndepărtat
orice urmă de emoţie. Corul condus de Daniel
Jinga  s-a simţit foarte în largul său, deşi Tosca nu
are multe momente în care să-l folosească.

Spectacolul s-a reluat şi a doua zi, cu
distribuţia secundară şi cu un Tiberiu Soare
dirijând şi mai asurzitor, astfel încât performanţa
artistică a fost tot secundară faţă de seara
premierei. Madeleine Pascu a fost liniară şi destul
de neinteresantă ca Tosca, cu un registru acut
dificil. Spectacolul de Duminică a însemnat şi
revenirea, după mai bine de un deceniu, a

tenorului Virgil Profeanu la rolul lui Cavaradossi. Din
stentorianul de pe vremuri, Profeanu a renunţat la aproape
tot, afişând o voce lirică, cu care a reuşit să penetreze fără
efort zidul orchestrei, dar tehnica de canto a fost sub orice
standard, stârnind multe nemulţumiri în rândul publicului,
ceea ce l-a făcut să se retragă din toate spectacolele până la
finalul stagiunii.

În fine, Cătălin Ţoropoc a fost depăşit de anvergura lui
Scarpia, forţându-şi instrumentul dincolo de limite, timbrul
său plăcut fiind o slabă consolare.

Alexandru PĂTRAŞCU

Concertul acutelor
Am trăit duminică 24 martie o experienţă cel puţin interesantă. Teatrul National de Operetă ”Ion Dacian” a oferit

concertul cu titlul (cam forţat) ”Reverenţă, Maestre”, în memoria marelui tenor Dorin Teodorescu, la 20 de ani de la
prematura sa dispariţie.  

Acum 30 de ani eram un tânăr membru al corului instituţiei. Dorin Teodorescu era însăşi Opereta. Spectacolele de pe
afiş se împărţeau în două categorii: cele în care ”cântă Dorin”; celelalte (fără Dorin). În funcţie de apariţiile sale, şi publicul
varia numeric şi calitativ. Prezenţa sa în culise ne intimida, ne uitam la dânsul cum se uită un canar la un vultur. Sorbeam
orice spunea, orice glumă rostea avea un ecou ce dura zile întregi. Colegele tinere din cor oftau fără speranţă. Cele mai în
vârstă, mai indrăzneţe, se înghesuiau să-l sărute pe obraji şi să îl complimenteze strident. Îi aruncau hoţomane întrebări
existenţiale de genul: ”Ce nedrept e Dumnezeu, de ce le dă unora de toate iar altora nimic?….” iar Dorin Teodorescu ieşea
dintre ele zâmbind cu modestie, umor şi un imens bun simţ. Pe scenă, însă, totul se amplifica, iar el devenea zeu. Era de
neuitat. Îl ajutau talia, frumuseţea, alura, talentul, dar mai ales vocea, mereu în formă, mereu strălucitoare, sigură şi hrănitoare
pentru tot auditoriul. Era într-adevăr un personaj de legendă, din rara stirpe a celor iubiţi necondiţionat de toţi. 

E minunat că acest mare artist nu a fost uitat de către familia sa muzicală. De altfel, spectatorii au umplut sala teatrului
şi au rasplatit cu vii aplauze fiecare dintre clipurile video ale sale din arhiva TVR, proiectate între numere. Clipe de nostalgie
şi încântare pentru un public compus în marea lui majoritate din cei ce l-au ascultat live de zeci de ori.

Dar tocmai aici e o problemă de fond. Se pare că politica acestui teatru e să fidelizeze ceea ce e deja fidelizat, fără a
încerca un efort suplementar. E trist să vezi cum toată concepţia acestui concert a fost să-i mulţumească pe cei din sală cu un
minim de efort regizoral. Bineînţeles că mergi la sigur dacă îl inviţi pe Marius Constantinescu să prezinte, dacă proiectezi vechi
fimări de arhivă şi dacă strângi laolaltă pe scenă cinci minunaţi tenori care să se dueleze în acute. Dar dacă iţi doreşti ceva
mai mult, rămâi dezamăgit. Mă aşteptam la o serbare, la o concepţie apropiată de ceea ce incumbă spectacolului de operetă
şi care ar putea cinsti memoria celui celebrat: fast, strălucire, bucuria vieţii, a dragostei şi plăcerea de a te dărui publicului.
Dar... Să o luam pe rând.
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La Operă

La Operetă
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