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Concursul Internaţional
“George Enescu” 2016 –
secţiunea violoncel
Cu siguranţă, aşa cum afirma tânărul jurnalist
American Joshua Foer, “vieţile noastre sunt suma
amintirilor noastre”. Momente semnificative din viaţa
de zi cu zi hrănesc permanent memoria noastră afectivă,
iar suma acestor amintiri ne provoacă să retrăim, în
imaginaţie, cele mai pregnante clipe, care ne-au
influenţat, de-a lungul timpului, starea şi traseul
sentimental.
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Tema ediţiei a XV-a a Concursului “George
Enescu” – puterea de a da viaţă visurilor noastre,
înnobilându-ne sufleteşte – rezumată concis în inspirata
sintagmă “Trăieşte-ţi visul!” a impulsionat zeci de tineri
aspiranţi la gloria artistică să se înscrie anul acesta în
competiţie, la toate cele patru secţiuni ale sale:
compoziţie, violoncel, vioară şi pian. Unul din aspectele
inedite ale acestei provocări s-a tradus prin numărul
absolut impresionant de concurenţi: 317 înscrişi şi 174
selectaţi pentru a se prezenta în competiţia derulată, pe
parcursul lunii septembrie, la Bucureşti. Dificilului
proces de selecţie i-am datorat, însă, faptul de a fi martori
ai unei ediţii de concurs caracterizate printrun grad superior de pregătire a tuturor
celor admişi, astfel încât, în decursul celor
22 de zile de competiţie propriu-zisă,
violoncelişti, violonişti şi pianişti din cinci
continente au dăruit publicului, cu
generozitate, o parte din sufletul lor,
materializat, cu graţie, în sunet.
Dacă la Secţiunea de Compoziţie,
deja încheiată în 3 septembrie, rezultatele
finale au indicat drept câştigători ai ediţiei
2016, dintre cei 34 de tineri creatori care şiau înscris partiturile în concurs, pe Tian
Tian (China) la categoria Muzică Simfonică
– pentru lucrarea Concerto for orchestra – şi,
respectiv, pe Caterina di Cecca (Italia) la
categoria Muzică de Cameră – pentru piesa
intitulată “Isole per 7 strumentisti”, la
următoarea Secţiune, cea de Violoncel (derulată între 4 şi
13 septembrie), lupta pentru podiumul laureaţilor a fost
deosebit de strânsă: 86 de concurenţi înscrişi, 50
selecţionaţi şi 35 prezenţi în prima etapă a competiţiei
(care a avut loc la Universitatea Naţională de Muzică).
Pentru etapa a doua (programată, în premieră, să se
desfăşoare – ca şi în cazul viorii şi al pianului – deja pe
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membru al juriului Secţiunii Violoncel a acordat un
premiu special, constând într-o bursă la prestigioasa
Kronberg Academy acordată unui tânăr violoncelist
semifinalist: Jamal Aliyev din Turcia. Juriul a fost format
din David Geringas, (Preşedinte), Alexandra Guţu, Arto
Noras, Julius Berger, Frans Helmerson, Marin Cazacu,
Mirel Iancovici şi Philippe Muller.
Trofeul Concursului Enescu 2016, oferit celor trei
tineri muzicieni, este realizat din cristal şi granit şi poartă
semnătura artiştilor Iulia Năstase şi Mihai Băncilă.
Premiul pentru cel mai bun acompaniator străin,
în valoare de 4.000 de euro, i-a revenit pianistei Han Wen
Jennifer Yu.
Zlatomir Fung (Statele Unite ale
Americii) are doar 17 ani şi este în ultimul
an de studii la secţia Muzică de Cameră în
cadrul New England Conservatory
Preparatory School. A concertat în calitate
de solist alături de orchestre precum Santa
Cruz Symphony, The Boston Pops
Orchestra, The Peninsula Orchestra, The
Grand Rapids Symphony, Symphony Pro
Musica şi Lausanne Sinfonietta. Fung a
repetat citind notele de pe o tabletă iPad,
nu de pe o partitură obişnuită, de hârtie, şi
a întors paginile cu ajutorul unei pedale
electronice.
La vârsta de doar 22 de ani,
Anastasia Kobekina (Rusia) a concertat în
calitate de solistă alături de unele dintre
cele mai prestigioase orchestra din lume, precum
Virtuozii din Moscova, Wiener Symphoniker,
Filarmonica naţională rusă şi Orchestra Teatrului
Mariinski. Absolventă a cursurilor de masterat la celebra
Yale University - Master of Music, Anastasia Kobekina
interpretează pe un violoncel de mare calitate, construit
de Stephan von Baehr şi oferit de German Foundation
for Musical Life.
Mon Puo Lee (Spania) are 23 de ani şi a absolvit
studiile de licenţă în cadrul Escuela Superior de Música
Reina Sofía. Din 2015, studiază în cadrul Universität der
Künste Berlin. A colaborat cu diverse orchestre în calitate
de solist: Chamber Orchestra of Andrés Segovia,
Tonyeong Festival Orchestra, Santa Cecilia.
România a fost reprezentată în acest an de
Octavian Lup, absolvent al Conservatorului
bucureştean, ajuns până în Semifinale.
C. MIHAI

scena Ateneului Român) juriul, alcătuit din profesori şi
solişti renumiţi precum David Geringas – preşedinte,
Julius Berger, Marin Cazacu, Alexandra Guţu, Frans
Helmerson, Mirel Iancovici, Phlippe Muller, Arto Noras
a avut misiunea de a opta pentru 12 concurenţi a căror
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performanţă a putut fi urmărită live pe ecranul din faţa
Ateneului Român, pe site-ul , la TVR 2 şi, în întreaga
lume, pe postul de muzică clasică online Medici TV.
(Rusia), (Olanda),
(România),
(Japonia),
(Japonia), (Spania), (Coreea de Sud), (Turcia), (Franţa),
(SUA), (Coreea de Sud) şi (România) au evoluat, şi în
această etapă, la un nivel tehnic şi expresiv ridicat,
acompaniaţi cu profesionalism de experimentatele
pianiste Viorela Ciucur, Dana Bădoi şi Angela
Drăghicescu cărora li s-a alăturat tânărul Iulian Ochescu,
încă student al Universităţii Naţionale de Muzică. În
acest context, am ascultat cu interes nedisimulat 11
versiuni clar personalizate ale Sonatei schubertiene
Arpeggione, o incursiune în universul unic al Sonatei op.58
nr.2 de Mendelssohn-Bartholdy, o execuţie la fel de
singulară a Sonatei pentru violoncel
solo de George Crumb, şase variante
diferenţiate ale Sonatei pentru
violoncel solo de Ligeti, trei ale
Sonatei pentru violoncel solo op.25 de
Hindemith şi două ale Divertimentoului lui Penderecki, dintre care s-au
detaşat în concepţia lui , exuberanţa
Sonatei de Mendelssohn-Bartholdy
expusă de şi, mai cu seamă,
valoroasa interpretare pusă la punct
în cele mai mici detalii a Sonatei lui
Crumb de către Kobekina dar şi
polifonia planurilor, trăirea cu totul
specială a fiecărei arcuiri de frază,
culoarea
microstructurilor
ornamentale din Sonata lui Ligeti în
concepţia lui Mon-Puo Lee.
De altfel, urmărind prestaţia
a lui Mon-Puo Lee şi a de critică şiar fi propus să fie privirea asupra
evoluţiei lor, cu greu ne-am putut
stăvili admiraţia faţă de aceşti doi
tineri care, la 22 de ani, îşi stăpânesc
instrumentul cu o maturitate de
excepţie, trecând prin filtrul
puternicei lor personalităţi fiecare din reperele
repertoriului abordat. Aşa cum era de aşteptat chiar
după prima etapă, cei doi s-au detaşat de restul
concurenţilor, determinând juriul ca selectarea lor
pentru marea finală din 13 septembrie să survină firesc,
surclasând clar ceilalţi posibili adversari din semifinală
( – abuzând uneori de forţarea corzilor, – relevând cu
precădere latura intimă, subtilă, poetică prin definiţie a
pieselor din program, caracteristică artistică
recompensată cu un premiu special al juriului din partea
lui Frans Helmerson şi a Academiei Kronberg din
Germania oferit sunb forma unui masterclass, şi
Octavian Lup – sensibil dar, poate, insuficient “călit” în
privinţa concentrării omogene, care să înlăture presiunea
unui asemenea traseu prelungit către confruntarea
finală).
Am lăsat la urmă traseul interpretativ al foarte
tânărului Zlatomir Fung (doar 17 ani!), câştigătorul de
facto al competiţiei, a cărui seriozitate în pregătire, întradevăr concludentă, şi-a pus amprenta asupra fiecărui
opus abordat; Fung a asimilat cu succes lucrările impuse
în semifinală, accentuând alura de virtuozitate a
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compoziţiei lui Karl Davidov, At the Fountain,
particularităţile stilistice ale Sonatei în re minor de
Debussy şi o anumită sobrietate a Sonatei în fa minor op.
postum a lui Enescu, calităţi care n-ar fi părut, totuşi,
suficiente pentru a depăşi tonul cald, multiplele
disponibilităţi timbrale, vastul spectru dinamic şi
lirismul special al adresării instrumentale caracteristice
Anastasiei Kobekina, ori fantezia jocului de nuanţe,
formularea originală a Sonatei lui Debussy – speculând
cu rafinament parfumul unor sugestii de ritmuri
spaniole într-o arhitectură de cea mai pură esenţă
impresionistă – şi factura artistică a prezentării fără
cusur într-un dialog fluid cu replici asumate emoţional
în perfectă armonie de către cei doi parteneri, în cazul
cuplului dintre Mon-Puo Lee şi excepţionala sa pianistă,
Han Wen Jennifer Yu (care a şi
Mon Puo Lee obţinut, ulterior, premiul pentru
cel mai bun acompaniator străin al
Sonatei enesciene).
Ca şi când argumentele de
mai sus nu s-ar fi dovedit
suficiente, în seara finalei,
Anastasia Kobekina a interpretat
strălucit, cu neobosită forţă
expresivă şi tensiune dramatică dar
şi o implicare totală în profunzimea
încărcăturii semantice, Concertul
op.85 în mi minor pentru violoncel
şi orchestră de Edward Elgar, iar
Mon-Puo Lee şi-a redemonstrat, cu
simplitate, talentul şi imaginaţia
sonoră în amplul Concert op.104 în
si bemol minor pentru violoncel şi
orchestră, ultima lucrare de acest
gen scrisă de Antonin Dvorak, care
i-a pus în valoare deschiderea către
comunicare într-un discurs cu
niveluri multiple, arcuit cu un
surplus de eleganţă şi plăcere de a
cânta. Beneficiind, ca şi cei doi
concurenţi
ai
săi,
de
acompaniamentul Orchestrei Filarmonicii “George
Enescu”, conduse cu măiestrie de bagheta fermă dar cu
multiple resurse expresive a dirijorului Alexandre Bloch,
Zlatomir Fung şi-a ales, semnificativ pentru finalul
acestei competiţii, Simfonia concertantă op. 8 de George
Enescu, partitură cu care, şi prin prisma vârstei la care
autorul a compus-o, s-a identificat afectiv,
reconfirmându-şi, cu dăruire, ataşamentul faţă de
universul enescian.
Dincolo de distincţiile obţinute la sfârşitul serii şi,
respectiv, al concursului, performanţa cu care cei trei
laureaţi – Mon Puo Lee (premiul al III-lea), Anastasia
Kobekina (premiul al II-lea, căruia i s-a adăugat un
premiu special acordat de către dirijorul Alexandre
Bloch, constând într-o colaborare cu Orchestre National
de Lille) şi Zlatomir Fung (premiul I) – şi-au aureolat
deja o promiţătoare carieră artistică îi va recomanda, cu
certitudine, în traiectoria lor pe marile scene ale lumii.
Pentru ei, acest vis deja s-a împlinit! Sărbătoarea
enesciană continuă însă, metamorfozând în realitate alte
şi alte visuri, marcând succese şi împlinind aşteptări…
Loredana BALTAZAR
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