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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
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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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perfecţiunea poate fi atinsă!

Laureaţi în recital:
Eun-Sun Hong
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