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Punctul pe j... azz
dăruire şi fantezie desfăşurarea acţiunii complexe, în care se
regăsesc şi tema ciclică a introducerii, precum şi tema mişcării
lente. Concertele de la Ateneu au beneficiat de o interpretare
de excepţie, pe care am putea-o caracteriza ca fiind superb
clasică şi contemporană în acelaşi timp. Le putem încadra în
categoria evenimentelor muzicale însufleţite de pasiune, de
energie şi de un spirit mereu proaspăt.

Carmen MANEA

Primăvara lui Christian Badea 
la Ateneu (II)

Pe 16 şi 17 mai 2019, Ateneul Român a programat
ultima serie de concerte ale Filarmonicii „George Enescu” sub
conducerea lui Christian Badea, cu un program foarte
atrăgător. 

Concertul nr. 3 al lui Rahmaninov l-a readus pe scena
bucureşteană pe Josu de Solaun, câştigător acum câţiva ani
al concursului Enescu. E o compoziţie notorie pentru

dificultatea sa tehnică, fiind rar abordată chiar şi de marii
pianişti, preferatul absolut al tuturor fiind Concertul nr. 2.

E de amintit însă că Vladimir Horowitz a atins
recunoaşterea unanimă în Anglia în urma unor recitaluri în
care virtuozitatea sa a fost pusă în valoare de acest concert, pe
care l-a şi înregistrat în mai multe rânduri. De asemenea,
aceeaşi lucrare e folosită drept obiect al obsesiei în filmul
Shine, pentru care actorul australian Geoffrey Rush, jucând
rolul unui pianist nebun, a câştigat un Oscar. Revenind însă
la Horowitz, caracteristice pentru înregistrările sale cu Rach 3
sub conducerea lui Albert Coates (1930) la Londra, John
Barbirolli (1940), Fritz Reiner (1951), Serge Koussevitsky
(1950) sau Eugene Ormandy (1978) cu diverse falange
americane sunt exploziile de virtuozitate, semănând panică
în orchestrele care reuşeau cu greu să ţină ritmul alături de
pianist, frenezia cu care acesta deborda pe clapele pianului
uimindu-l şi pe compozitor.

Probabil că aceeaşi dorinţă de recunoaştere îl animă şi
pe Josu de Solaun, un pianist care nu se intimidează în faţa
partiturilor dificile, ce par mai degrabă să-i stimuleze natura
înclinată spre improvizaţie şi temperament. 

Într-adevăr, Solaun a explodat pe scenă, aruncându-se
în concert cu ferocitate. După o primă parte Allegro ma non
tanto debutând frisonant (aici, acompaniamentul lui Badea a
fost decisiv prin rigoare şi dramatism), pianistul s-a
dezlănţuit, câştigând net bătălia intensităţii sonore cu
orchestra. Latura sa imprevizibilă a ieşit la suprafaţă deseori
în ultimele două părţi, atacurile violente asupra pianului se
prelungeau cu schimbări de ritm cărora doar mâna sigură a

unui dirijor precum Christian Badea le putea face faţă. Mă
tem că nu vom revedea prea curând acest concert cu acelaşi
pianist dar cu alt dirijor pe scena Ateneului. Solaun a
impresionat prin tehnicitate şi aplomb şi a demonstrat că este
un pianist care merită mai multă recunoaştere în România: e
mai bun decât mulţi artişti autohtoni care apar pe scenele
bucureştene. Păstrând proporţiile, demersul său seamănă cu
cel al lui Horowitz, pianistul hispano-american încercând să
ilumineze publicul asupra unei lucrări dificile, rar
interpretată, dar atât de frumoasă.

A fost o bucurie şi un preambul spectaculos pentru
ceea ce urma să se întâmple în a doua parte a serii, un
moment muzical ce în perioada interbelică ar fi fost denumit
„un festival Wagner”. Într-adevăr, am numărat mai mult de
o duzină de asemenea concerte între anii 1922 şi 1942 la
Ateneul Român, cuprinzând secvenţe muzicale din operele
lui Wagner, sub conducerea lui George Georgescu (3), Ion
Nonna Otescu (1), Alfred Alessandrescu (5), sau a unor
dirijori invitaţi (Herman Scherchen, Carl Elmendorff, Franz
von Hoesslin). Era un timp când, la Opera din Bucureşti,
Wagner era prezent stagiune de stagiune, cu toate operele
importante, mai puţin Tetralogia.

După memorabilele spectacole cu Parsifal (actul III în
2015 şi actul I în 2016), Christian Badea caută să reia această
tradiţie, îmbogăţind-o cu elemente regizorale. Totul a început
cu Preludiul la actul I al operei Lohengrin, cu acele laitmotive
reluate mai târziu de Wagner şi în Parsifal, climatul
contemplativ creat de dirijor stârnind nostalgiile spectatorilor
prezenţi la concertele din 2015/16. A fost o scurtă introducere
în atmosferă, după care muzica s-a oprit pentru a permite
intrarea corului pe scenă. Forţele vocale ale Corului
Filarmonicii au fost în efectiv complet şi podiumul Ateneului
a părut deodată neîncăpător pentru o orchestră mare şi o sută
de voci. A doua secvenţă a fost Preludiul la actul III din
aceeaşi operă, plin de culoare şi de forţă teatrală, evocatoare,
urmată imediat de Marşul nupţial, de o frumuseţe aparte, în
contextul alăturării de Preludiu (aşa cum, de altfel, se

întâmplă şi în operă). Un cor
pregătit mai bine decât de
obicei, cu dicţie destul de clară
şi cu o definiţie corectă a
vocilor, a făcut o bună
impresie, fiind continuat de
scena procesiunii spre
catedrală. Fără pauză, muzica
a curs aproape natural spre
scena transformării din
Parsifal. Moment de
transcendenţă, cu sunetele
clopotelor gigantice imaginate
de Wagner venind de sub
auditorium, în timp ce corul
bărbătesc intra în sală,
aşezându-se pe culoarele

circulare dintre loji. O idee de mare efect, mai ales pentru
spectatorii din stal, dar expunând la maxim toate slăbiciunile
individuale ale fiecărei voci, pentru cei din loje, mai ales în
momentele suave, când lipsa de impostaţie vădea toate
limitele  coriştilor. În acelaşi timp, foarte uniform, trimiţându-
te cu gândul la idealul acustic al lui Wagner de la Bayreuth,
corul feminin, plasat în foaierul Ateneului, scălda publicul
într-o mare de sonorităţi tulburătoare. Practic, un spectator
aflat în mijlocul sălii auzea orchestra din faţă (cu
reverberaţiile naturale ale sălii), corul bărbătesc din toate
părţile, cel feminin de sub podea, iar sunetele de clopot din

Chris!an Badea

Josu de Solaun
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spate, prin uşile de intrare în sală. O tridimensionalitate
cuceritoare, care acum trei ani, la spectacolele cu Parsifal, a
avut un efect de convertire în masă la muzica lui Wagner. 

Finalul serii a aparţinut operei Tannhäuser. Mai întâi
Corul pelerinilor, echilibrat perfect de o direcţie omniprezentă
şi energică, apoi finalul operei, într-un flux orchestral plin de
energie. 

Reacţia publicului a fost tipică pentru un mare
spectacol wagnerian: o scurtă tăcere perplexă, apoi aplauze
din ce în ce mai puternice, nestăvilite, urmate de ovaţii în
picioare, o reacţie asemănătoare celei de la finalul Tetralogiei
prezentate de Orchestra Radio din Berlin, acum două ediţii,
de Festival Enescu. O reacţie pe care îmi place s-o denumesc
„efectul Wagner”

Christian Badea, revenit de la Sydney şi Melbourne
după o lungă serie de spectacole cu Turandot, foarte bine
primite de presa internaţională („senzaţională serie” titra
Opera Magazine în numărul pe luna Iunie), se află acum la
Buenos Aires, unde dirijează în aceste zile la Teatro Colón tot
Turandot, toată luna Iulie, însă ne vom reîntâlni cu dirijorul
româno-american la Festivalul Enescu, în toamnă, când va
conduce Orchestra Filarmonică din Sankt Petersburg într-un
program Enescu, Şostakovici şi Dvořák, avându-l ca solist pe
Vadim Repin (19 Septembrie, la Sala Palatului).

Alexandru PĂTRAŞCU

Cronica la Concertul Filarmonicii
George Enescu

Concertul susţinut de Filarmonica George Enescu în
ultima săptămână a lunii mai a propus o seară pe care am
putea-o  numi ″italiană″. Această manifestare a avut loc
concomitent cu vizita istorică în România a  Papei Francisc.
Este foarte probabil ca această sincronizare să fi fost un gest
deliberat, un omagiu  care a prilejuit alcătuirea unui program
foarte bine gândit şi  încredinţat baghetei unui dirijor italian,

Alessandro Crudele. Conţinutul muzical analizat în detaliu
permite descifrarea unor semnificaţii care întăresc această
ipoteză, pentru că este vorba despre destin, glorie, credinţă,
păcat, iad  şi demon. 

Prima lucrare, Uvertura la opera Forţa Destinului de
Giuseppe Verdi, caracterizează muzical personajele
complicatei istorii din drama spaniolă  Don Álvaro o la fuerza
del sino, de  Ángel de Saavedra, scriere care l-a inspirat şi pe
Schiller în Wallensteins Lager. Pentru operă, Verdi a scris în
timp două versiuni (1862 şi 1869), ajutat de doi libretişti
celebri în epocă, Francesco Maria Piave şi Antonio

Ghislanzoni.  Uvertura aparţine celei de-a doua versiuni,
înlocuind preludiul concis care deschidea partitura din 1862.
Semnalul celor trei note de început, care sugerează  prezenţa
nemiloasă a destinului, zbuciumul lăuntric sugerat de
valurile tumultoase  ale sonorităţii, care  urmăresc  pe diferite
planuri evoluţia personajelor, au fost evidenţiate cu multă
sensibilitate de către  dirijor. Episoadele au fost foarte bine
legate, iar orchestra a răspuns prompt şi precis intenţiilor
sale. A fost o interpretare dinamică, captivantă, sesizând stări
conflictuale  care vizează amorul,  onoarea - uneori prost
înţeleasă -, răzbunarea dar mai ales refugiul în credinţa. 

Rămânând în perimetrul verdian, partea a doua a con-
certului a adus pe scena Ateneului un impresionant număr
de muzicieni pentru  lucrarea vocal simfonică Te Deum. Scris
pentru dublu cor şi orchestră mare, opusul face parte din ci-
clul Patru piese sacre. Deşi Verdi a scris multe pagini prin care
şi-a manifestat pietatea şi aderenţa la cult, Te Deum prezintă
o faţetă muzicală cu totul specială. Pornind de la textul im-
nului ambrosian  din sec. IV (care se referă mai mult la con-
ţinutul Crezului niceno-constantinopolitan), Verdi operează
o alăturare de stiluri foarte personală, într-o alcătuire com-

pactă, de la începutul
monodic al cântului
gregorian (cor a ca-
pella), până la  desfăşu-
rări  ample care
implică un aparat or-
chestral complex. Mu-
zica are un traseu  cu
multe sinuozităţi gene-
rate de  armonii  stranii
care aparţin mai mult
universului modal,
uneori intens cromati-
zate şi de antifonii cu
structuri modale
duble. Este vorba des-
pre credinţa în Divini-
tatea mântuitoare

căreia i se aduce laudă şi glorie. Corul a avut de susţinut o
partitură dificilă, vocile fiind solicitate pe registre înalte şi a
fost bine integrat, datorită dirijorului  şi pianistului  Iosif Ion
Prunner. Alessandro Crudele a condus  cu multă precizie
acest ansamblu care cuprins aproape 200 de persoane. 

Deşi scrisă de Ceaikovski, Fantezia simfonică ″Francesca
da Rimini″ op. 32 este inspirată de Infernul lui Dante, cântul
V, unde Francesca povesteşte despre dragostea nefericită care
i-a marcat pentru totdeauna destinul condamnând-o la  o
suferinţă perpetuă. Este vorba despre păcat, crimă, iubire,
mereu aceeaşi răzbunare, toate pedepsite conform gândirii şi
cutumelor epocii. Orchestra s-a concentrat în mod special pe
această partitură în care Ceaikovski pare a se identifica cu
soarta tragică a eroinei, pe o muzică acaparatoare, puternică,
tragică. Pasajele cromatice bine sincronizate, care evocă
lumea infernală, lamento-ul clarinetului, intervenţiile
suflătorilor de alamă, tempo-ul foarte cursiv, energia cu care
a dirijorul a capacitat instrumentiştii, toate  au realizat o
interpretare cu totul remarcabilă, răsplătită de public cu
îndelungi aplauze. Inutil să precizăm că Ateneul a fost plin
până la refuz. 

În sfârşit, ″cireaşa de pe tort″: violonistul Roman Kim
în Concertul nr.1 op.6 în Re major de Niccolò  Paganini, în
contextul în care ar fi greu să înţelegem Italia romantică fără
″diabolica tehnică″ dezvoltată de acest mare reformator al
viorii. Concertul este astăzi abordat de toţi violoniştii dar cei

AM

Alessandro Crudele

Roman Kim


