Aniversare

Concursul Internaţional “George Enescu” Secţiunea violoncel
schiţate delicat pe o osatură predominant romantică ale
cărei meandre tensionale s-au amplificat în generoasa
ambianţă acustică a Ateneului Român.
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David Geringas şi Ian Fountain şi-au încheiat recitalul,
cu una din capodoperele literaturii muzicale
Ian Fountain, David Geringas pentru violoncel şi pian: Sonata în sol minor op.
19 de Serghei Rachmaninov. Construind un
eşafodaj tipic romantic de largă respiraţie,
bazat pe un bogat spectru dinamic, cei doi
interpreţi au conferit emoţionalitate substanţei
sonore, alternând adresarea pasională cu
nuanţa melancolică proprie spiritului rus.
Şi de parcă abia atunci ar fi început să
cânte, David Geringas şi Ian Fountain au
răsplătit aplauzele prelungite ale publicului cu
nu mai puţin de patru bisuri, pe parcursul
cărora şi-au concentrat resursele interpretative
spre a demonstra că perfecţiunea poate fi
atinsă! Absolut unice ca versatilitate timbrală
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de Rimski Korsakov şi Vocaliza lui Serghei
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recital,
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profesorului şi dirijorului David Geringas (care a
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împlinit, anul acesta, şaptezeci de ani) are puterea de a
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introduce şi de a direcţiona publicul, pe nesimţite, întrun labirint de sentimente pe care interpretarea sa unică
le pune, inteligent, în valoare.
Alegând pentru recitalul extraordinar din cadrul
Concursului Internaţional „George Enescu” un
repertoriu ce ocoleşte dinadins locurile comune, artistul
lituanian a adus în atenţie muzica secolului trecut, faţă
Cel de-al doilea recital extraordinar din cadrul
de care, de altfel, are o deosebită afinitate, focalizându- ediţiei de anul acesta a Concursului “George Enescu” a
şi de această dată interesul asupra culturii poloneze şi avut-o ca protagonistă pe câştigătoarea competiţiei din
ruse. Relativ rar inclus în programele de concert la noi 2014, violoncelista sud-coreeană Eun-Sun Hong.
în ţară, Karol Szymanowski, creator marcant al Posesoare a unei cărţi de vizită impresionante, atât din
începutului de secol XX, şi-a investit Sonata pentru vioară punctul de vedere al distincţiilor care i s-au acordat până
şi pian op.9 cu trăsături skriabiniene, a căror dominantă acum, cât şi din cel al participării la numeroase concerte
lirică a fost din plin valorificată în varianta pentru şi recitaluri în Europa, Coreea şi Japonia, Eun-Sun Hong
violoncel şi pian redată cu căldură de către David şi-a ales, pentru această apariţie în public alături de
Geringas şi Ian Fountain. Maleabilitatea comunicării excelentul pianist Thomas Hoppe, un program
dintre cele două instrumente a generat un ansamblu consistent de factură clasico-romantică şi neoclasică.
omogen de replici expresive, a căror structură a
Structurat astfel încât să conţină, în fiecare din
configurat un demers muzical cu o substanţială cele două părţi ale sale, câte o pereche de lucrări ca
încărcătură semantică; trimiterile contrapunctice replici stilistice, repertoriul executat în seara de 10
explicite din ultima parte au apărut ca remember-uri septembrie pe scena Ateneului Român a conturat
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Laureaţi în recital:
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Eveniment
portretul unei soliste puternice, experimentate, a cărei
gândire conceptuală se impune prin claritate, viziune de
ansamblu, cultură stilistică, concentrare riguroasă pe
întregul parcurs al programului şi, nu în ultimul rând,
viabilitate artistică în termeni estetici bine definiţi.
Pentru început, conexiunea dintre cele Şapte
variaţii beethoveniene intitulate “Bei Männern, welche
Liebe fühlen” şi Sonata pentru violoncel op. 4 de Dmitri
Şostakovici a aşezat faţă în faţă două opusuri concepute
de autori la vârste apropiate cu cea a instrumentistei
coreene. În plină forţă creatoare la cei 31 de ani,
Beethoven şi-a schiţat lucrarea pe tema duetului de
dragoste dintre Pamina şi Papageno, explorând relativ

specialitate. Sperăm s-o revedem cât de curând pe
podiumurile de concert din România, pentru care, aşa
cum a mărturisit, are o deosebită afinitate!
Loredana BALTAZAR

Un american a câştigat
Concursul Enescu, secţiunea
violoncel
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Zlatomir Fung (SUA) este câştigătorul
Concursului Enescu 2016 la Secţiunea Violoncel, după o
Finală cu ovaţii, în care a interpretat în premieră
Eun Su Hong şi Thomas Hoppe în istoria Concursului Simfonia Concertantă
pentru Violoncel de George Enescu
În ultimul act al competiţiei, care a avut loc
marţi, 13 septembrie, la Ateneul Român
concurentul a interpretat, în premieră în istoria
Concursului, Simfonia Concertată Op.8 de George
Enescu - o piesă deosebit de dificilă din punct de
vedere tehnic şi artistic - acompaniat de Orchestra
Filarmonicii George Enescu, sub bagheta
dirijorului Alexandre Bloch. Pe locul al doilea s-a
situat Anastasia Kobekina (Rusia), iar pe locul al
treilea Mon Puo Lee (Spania).
Premiul I al Concursului Internaţional
George Enescu 2016 este în valoare de 15.000 de
euro. Câştigătorul Concursului Enescu 2016 are
posibilitatea de a interpreta pe scena Festivalului
Enescu, alături de unele dintre cele mai importante
concentrat posibilele derivate melodico-ritmice ale orchestre ale lumii. Premiul al doilea este de 10.000 de
acesteia într-o succesivitate de stări avavând diferite euro, iar premiul al treilea de 5.000 de euro. Dirijorul
evoluţii de ordin dinamic şi agogic. În privinţa Alexandre Bloch a acordat de asemenea un premiu
compozitorului rus, ampla dimensiune a Sonatei pentru
violoncel şi pian în re minor certifică ”întoarcerea” sa –
Zlatomir Fung
la doar 28 de ani – către moştenirea clasico-romantică,
grefând-o pe o structură aflată într-o permanentă şi
tensionată evoluţie, pendulând între lirismul-meditativ
presărat cu accente dramatice, apăsătoare, şi momente
temperamentale de o ironie grotescă pe care
permanentul dialog dintre violoncel şi pian le-a
radiografiat cu precizie.
În partea a doua a recitalului, Eun-Sun Hong şi
Thomas Hoppe au alăturat versiunii pentru pian şi
violoncel a Adagio-ului şi Allegro-ului op.70 de Robert
Schumann Sonata pentru violoncel şi pian a lui Francis
Poulenc, bisul oferit ulterior auditoriului fiind o piesă
aparţinând aceluiaşi autor, Les Chemins de l’amour, unul
din reperele cele mai apreciate de publicul de
pretutindeni pentru sensibilitatea, eleganţa şi farmecul
său inefabil. La fel ca în cazul primei părţi, centrul de
greutate al evoluţiei interpreţilor l-a reprezentat cea dea doua lucrare, respectiv ultima din program: Sonata lui
Poulenc cu cele patru secţiuni ale sale, o arhitectură
neoclasică ce apelează şi la elemente neobaroce, redate
cu naturaleţe şi dezinvoltură, în tuşe delicate, de către
arcuşul lui Eun-Sun Hong, şi “ambalate” într-un tip de
virtuozitate echilibrată, adaptabilă demersurilor sonore
ample, de intensă expresivitate.
special tinerei violonceliste clasate pe locul al doilea,
Apreciată ca un vârf al generaţiei sale, Eun-Sun Anastasia Kobekina (Rusia), constând în posibilitatea de
Hong este deja o artistă matură, ale cărei apariţii publice a interpreta sub bagheta lui, acompaniată de Orchestra
atrag constant elogiile publicului şi ale criticii de din Lille în sezonul 2017-2018. Şi Frans Helmerson,

AM

ACTUALITATEA MUZICALĂ  Nr. 10  Octombrie 2016

