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melodismul sincer, cu accente melancolice al discursului
simfonic. Am admirat tema expresivă a violoncelului,
preluată apoi de viori şi de instrumentele de suflat. În
mişcarea a  patra, Allegro, autorul realizează un contrast
expresiv tranşant faţă de mişcările precedente. Maestrul
Horia Andreescu a evidenţiat cu măiestrie acţiunea
tensionată, de un dramatism fără egal, precum şi
metamorfoza  de la eroism şi împăcare şi pace interioară,
realizată în Coda. Supranumită ”eroica lui Brahms”, de către
dirijorul Hans Richter şi alţi cercetători, lucrarea se
distanţează de eroisul beethovenian prin originalitatea
construcţiei şi prin caracterul introspectiv, pe alocuri
autobiografic al muzicii. La pupitrul Filarmonicii
bucureştene, maestrul Horia Andreescu a realizat o variantă
reprezentativă a creaţiei brahmsiene, situată la cote artistice
foarte înalte. Domnia sa a conferit un suflu amplu muzicii, a
încadrat detaliile într-o ordine stilistică desăvârşită, a pus în
valoare timbralitatea specifică a diferitelor partide
orchestrale. Cu gestica elegantă, sugestivă şi entuziasmantă,
dirijorul a reuşit să polarizeze atenţia membrilor ansamblului
(şi a publicului) şi să evoce profunzimea, elanul, sensibilitatea
şi mesajul acestei simfonii atât de frumoase şi de originale.
Se mai poate vorbi despre actualitatea  repertoriului romantic
şi de miracolul săvârşit de interpretarea lui? Răspunsul pe
care l-au oferit concertele de la Ateneul Român este afirmativ,
dătător de speranţe pentru proiecte viitoare de succes. 

Carmen MANEA

Primăvara lui Christian Badea 
la Ateneu (I)

A doua jumătate a stagiunii Filarmonicii l-a programat
pe Christian Badea cu patru apariţii pe scena Ateneului
Român. După excelentul concert cu Simfonia nr. 5 de
Şostakovici şi Concertul pentru vioară de Korngold, cu Ioana
Sorina Goicea (28 Februarie şi 1 Martie), timp de două
săptămâni consecutive, dirijorul a condus orchestra FGE în
repertoriul clasic şi romantic, acompaniind solişti deosebiţi.

Pe 11-12 Aprilie,  concertele au început cu uvertura
Leonora 3, atât de frumoasă şi de inspiratoare încât Mahler a
creat o tradiţie la Opera din Viena, re-introducând-o în opera

Fidelio, în partea a doua, în aşteptarea eliberării lui Florestan,
deşi Beethoven renunţase la ea. Ca de fiecare dată când
Christian Badea apelează la repertoriul de operă, cota
dramatică a concertului tinde să crească. Şi acum, simţul său

teatral l-a făcut să plaseze trompetele pe scările care duceau
din foaier spre Sala Mare, creând un efect teatral suficient de
puternic încât, la finalul lucrării, te-ai fi aşteptat să înceapă să
cânte solişti de operă.

Dintr-o perspectivă extramuzicală, dat fiind contextul
scandalului de la Ateneu legat de evaluarea sub standard a
managerului general pentru activitatea din 2018, când
Filarmonica a avut o stagiune excelentă, populată cu mulţi
invitaţi de valoare (câteva nume: Mischa Maisky, Dana
Ciocârlie, Christian Zacharias, Vasily Petrenko, sau tinerii
Andrei Ioniţă şi Daniel Ciobanu), muzica lui Beethoven se
potrivea foarte bine cu idealismul petiţiei care protesta faţă
de măsurile ministerului culturii.

Însă momentul emoţionant al serii a venit din partea
solistului invitat: Daniel Podlovschi, venit sub cupola
Ateneului la venerabila vârstă de 80 de ani, cu Concertul nr. 7
pentru vioară de Mozart. Altădată un cal de bătaie al
violoniştilor (să ne amintim numai de emoţionantul disc
înregistrat de Yehudi Menuhin şi George Enescu în era
gramofonului), această lucrare a dispărut treptat din
repertoriu, ca urmare a dezbaterii legate de autenticitatea sa.
Că e sau nu un apocrif e mai puţin important, căci Concertul
îşi păstrează frumuseţea şi astăzi. 

O cronică tehnică ar fi nepotrivită pentru acest mare
violonist, contemporan cu Ştefan Ruha (şi din aceeaşi clasă
valorică), însă expresivitatea lui Podlovschi a rămas intactă
şi astăzi, partea a doua a concertului fiind un moment în sine.
Desigur, braţul drept nu mai are vigoarea de altădată, această
fragilitate fiind compensată de Christian Badea, cu o intuiţie
dată şi de propria sa experienţă de violonist, care a coborât
nivelul sonor al orchestrei până acolo unde violonistul şi
acompaniatorii săi se aflau într-o stare de complicitate
rafinată, discursul muzical având o iluminare spirituală
neobişnuită. Un frumos omagiu adus muzicii lui Mozart (sau
unui iscusit epigon al său), dar şi unui artist care a studiat
mereu (cu cei mai mari: Dorothy DeLay, Itzak Perlmann) şi a
transmis mai departe arta sa studenţilor, Podlovschi fiind şi
unul dintre ultimii mari profesori de vioară de la
Conservator. Un artist care şi-a încheiat acest moment la
Ateneu printr-un encore cu muzica lui Bach, de o poezie
delicată, accentuând starea de sublimare instalată în timpul
concertului.

După pauză, Simfonia pastorală a lui Brahms (nr.2,
adică) a readus energia robustă pe scenă. Foarte închegată,
prima parte (Allegro non troppo) a fost o construcţie sonoră
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solidă, cu ritmul interior redus la nivel de pulsaţie, însă
vibrantă şi alertă, un discurs favorizat şi de o anumită
afinitate a Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” pentru
compozitorul german. Într-adevăr, textura granulată şi
întunecată a corzilor „grele” (violoncele, contrabaşi), specifică
în acustica Ateneului, a dat o tentă funebră părţii a doua
(Adagio), de un bun efect. Contrastul a fost vizibil între
ultimele două părţi. După Grazioso din partea a treia, moderat
ca durată, de un romantism temperat, ultima parte (Allegro
con spirito) a pus foarte bine în valoare acel spirito, prin culori
instrumentale prezente şi ritm susţinut. Un favorit al
abonaţilor de la Ateneu, Brahms şi Simfonia nr. 2 au avut un
indiscutabil succes de public.

În săptămâna următoare, filosofia senectuţii a lăsat
locul exuberanţei tinereţii, Christian Badea avându-i ca
parteneri muzicali pe Alexandra Conunova şi Andrei Ioniţă,
doi ucenici vrăjitori, câştigători de concursuri internaţionale. 

Din nou, o scurtă lucrare simfonică a prefaţat concertul
instrumental, de data aceasta a fost Uvertura Carnaval de
Dvořák, o lucrare care, chiar dacă făcea parte dintr-o trilogie
despre natură, viaţă şi dragoste, e utilizată de industria
discografică în completarea unor înregistrări având ca subiect
simfoniile sau Dansurile slave ale compozitorului, însă e o
excelentă piesă de concert. Or viaţa, sau poate chiar bucuria
vieţii este ceea ce a urmărit dirijorul în lectura sa. Uvertura a
fost alertă şi bine articulată, însă cu mare atenţie pentru
părţile lirice, de o fineţe admirabilă, în contrast cu vivacitatea
celorlalte teme, dar care nu a avut nevoie de sublinieri
speciale.

Dacă Brahms a scris Dublul concert sub semnul
împăcării cu violonistul Joseph Joachim, parteneriatul dintre
Alexandra Conunova şi Andrei Ioniţă nu a făcut nici o aluzie
la metapovestea din spatele compoziţiei. A fost o
complicitate, uneori jucăuşă, între cei doi solişti,
abandonându-se muzicii şi uneori punându-l la încercare pe
dirijor. Christian Badea a abordat primul Allegro favorizând
fluiditatea melodică, manevrând expert multiplele teme, în
cele mai mici detalii. Aşa cum era de aşteptat, Andrei Ioniţă

a etalat acel sunet dolce, atât de caracteristic lui, în timp ce
Conunova deborda de virtuozitate în jurul lui. În a doua
parte însă, cei doi solişti au livrat un Andante impregnat de
poezie, coborând nivelul sonor până la imperceptibil, forţând
şi acompaniamentul orchestral să-i urmeze. Succes imediat,
punctat şi de posturi de abandon ale soliştilor, totuşi un mare
moment de romantism interiorizat. Multă expresivitate, chiar

langoare, reducând concertul la dimensiuni camerale. Final
cu Vivace non troppo, în care soliştii au accentuat Vivace, prin
contrast cu viziunea lor asupra celei de-a doua părţi. O
interpretare în care fiecare solist a încercat să-şi imprime
personalitatea în părţile care îi reveneau a făcut ca un encore
să fie cerut insistent, aşa cum se întâmplă mereu în urma unui
concert reuşit. A fost transcripţia pentru vioară şi violoncel a
Passacagliei lui Haendel, care a prelungit momentul de
conectare emoţională a publicului cu scena.

Poemul extazului de Scriabin i-a revenit apoi lui
Christian Badea, care a rezolvat cu maximă competenţă acest
fluviu muzical, organizându-l ritmic, dar construind
permanent progresia dramatică a lucrării, până la sfârşit.
Latura orgiastică a compoziţiei a fost tradusă mai degrabă
printr-o lectură analitică. E o partitură grea, prin masa sonoră

impozantă, ce pune la încercare dirijorul, constrâns să o
ordoneze. Drept urmare, Badea a tratat-o simfonic, rolul
trompetei rămânând în ansamblu, de exemplu, controlând
autoritar latura isterică a lucrării. Un stil urgent, cu cele două
crescendo finale bine separate, au condus firul sonor către un
epilog crepuscular.

Din păcate, concertul de Joi a fost umbrit de
reverberaţiile unui concert pop din Piaţa Palatului, ai cărui
başi făceau să zăngăne geamurile Ateneului, interferând cu
percuţia orchestrei. Abia a doua zi publicul a putut savura
lucrarea lui Scriabin în toată splendoarea ei nereţinută.

Alexandru PĂTRAŞCU

Händel şi Mozart în
Săptămâna Luminată

Filarmonica bucureşteană a programat în Săptămâna
Patimilor o selecţie de opere emblematice pentru
spiritualitatea creştină. Publicul a receptat mesajul în mod
adecvat, fapt confirmat de freamătul deosebit al sălii care se
aşeza, pregătindu-şi participarea la eveniment. Concertul s-a
deschis cu Muzica apelor, capodoperă creată de Georg
Friedrich Händel la comanda regelui George I al Angliei. În
concepţia monarhului, muzica era menită să acompanieze
serbările „marine” organizate într-un spectacol strălucitor
realizat cu efecte măreţe şi mijloace simple. Era un festival de
mare impact sonor, vizual, de regie, de mişcare pe fluviul
Tamisa şi pe malurile acestuia, rezultând, în final, o
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