Opinii
(Bestiaire). O menţiune specială pentru
lucrarea compozitorului Dan Dediu,
care, plin de inventivitate cum este, nea ţinut cu sufletul la gură până la
finalul suitei, publicul aşteptând cu
nerăbdare să audă titlurile deosebit de
sugestive ale mişcărilor.
În pofida scriiturii moderne a
liedurilor Argonautica pe versuri de
Radu Stanca şi Amurg de toamnă pe

Mihai Ungureanu

versuri de Lucian Blaga, compuse de
Remus Georgescu, cu o intervalică
deloc facilă pentru vocea solistă în
ideile muzicale de mare plasticitate,
interiorizând sentimente puternice,
acestea au fost interpretate cu
sensibilitate şi culoare de către
mezzosoprana Camelia FornwaldDocea, susţinută printr-o reală
participare de pianista Adriana
Dogariu, într-un dialog viu,
deosebit de expresiv.
Cavatina pentru fagot şi
acordeon, “Arbor”, de Laura Ana
Mânzat a fost compusă special
pentru Festivalul Intrada din
această toamnă. Creaţia în formă
de lied, în care se îmbină lirismul
cu ritmica expansivă, a permis o
etalare a performanţei si
sensibilităţii celor doi interpreţi,
fagotistul
Radu
Ţaga
şi
acordeonistul Marko Ristič
(Serbia), un tânăr student foarte
talentat, în plină ascensiune.
„Încă de la început, pe fondul
unei
desfăşurări
ritmice
„ostinato” la acordeon, fagotul îşi
expune tema doinită, clădită din
sunete lungi care alcătuiesc o
melodie suport pentru jocul de

Premiul Nobel şi o reflecţie amară
Bob Dylan primeşte anul acesta premiul pentru literatură.
Aşadar, marii scriitori, poeţi, dramaturgi (de meserie) ce aşteptau
cuminţi, la rând, binecuvântarea lui Nobel au murit subit cu toţii,
drept care au rămas doar textierii de muzică folk, pop, rock pentru
a fi încoronaţi cu această nobilă recompensă. Poate şi în muzica
zisă cultă sau “savantă” (vorba domnului Dănceanu) există
compozitori ce sunt şi autori de texte literare, ca suport al creaţiilor
muzicale, dar această zonă elitistă este destinată astăzi
“subsolului”, ghetoului, catacombelor, “pivniţelor” societăţii. Să
fie clar: este vremea “desculţilor”, a străzii, a stadioanelor!
Constat, încă o dată, ceea ce am mai spus de câteva ori:
Fascism = Comunism = Capitalism sau mult trâmbiţata
democraţie. Domneşte, cu pălării diferite, aceeaşi Mărie: Cultura
de masă, Domnia Cantităţii (cum bine a spus René Guenon). Aş
putea chiar să o numesc noul “Proletcultism”. Este adevărat că
majoritarii fac parte acum din toate clasele sociale.
Haideţi la dans, că viaţa e scurtă şi cine ştie ce ne va mai
aduce şi ziua de mâine!
Octavian NEMESCU

Nobel 2016 pentru literatură –
Bob Dylan
Decizia Academiei suedeze a stârnit multe controverse,
mai ales în mediile literare şi academice, întâmpinată cu urale în
mediile muzicale (fiind primul muzician care primeşte distincţia).
Cine este, de fapt Dylan? (pe scurt, nu-i putem rezerva toată
revista).
Robert Allen Zimmerman (şi-a luat numele de scenă după
poetul Dylan Thomas), n. 24 mai 1941, Duluth, S.U.A., cântăreţ,
compozitor, muzician, actor, pictor, poet american. Cântece
precum “Blowin’ in the Wind“ şi “The Times They Are-A
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apogiaturi. Totul este în evoluţie, până
la partea mediană în care fagotul îşi
etalează posibilităţile tehnice şi de
virtuozitate, extinse pe întreg
ambitusul, de la sunetele cele mai
grave, profunde, până la culmile zonei
acute. În a treia secţiune, revine
materialul de la început dar
transfigurat, cu o melodică mult mai
luminoasă, concluzivă,” sunt spusele
autoarei despre această minunată
lucrare.
Din Partita pentru fagot solo de
Gordon Jacob, Radu Ţaga a interpretat
Preludiu,
Presto
şi
Capricietto,
compozitorul american dovedind o
bună cunoaştere a posibilităţilor
tehnice
şi
expresive
ale
instrumentului, lucrarea fiind redată
de către fagotistul timişorean cu un
aplomb deosebit.
Publicul rămas în sală până la
finalul acestui concert-maraton, a
putut savura piesa deosebit de
inspirată a compozitorului băimărean
Darie Nemeş Bota, Fabulă, pe versuri
de Urmuz, într-o interpretare
excelentă a tenorului Cosmin
Borlovan, acordeonistului Marko
Ristič şi a pianistului Sorin Petrescu.
Ani-Rafaela CARABENCIOV

Changin’“ au devenit embleme ale mişcărilor pentru drepturile
civile la scară mondială. Este considerat o figură influentă a
secolului, pe plan muzical şi cultural.
Secretara permanentă a comitetului de 18 membri ai Academiei Suedeze care acordă premiul, Sara Danius, profesor de literatură la Stockholm University, a publicat decizia premierii:
“Dylan a creat noi expresii poetice în marea
tradiţie a cântecului
american, fiind un adevărat poet în maniera
limbii engleze. Cu 2500
de ani în urmă, descoperim că Homer şi Sappho scriau texte poetice
menite a fi ascultate sau
acompaniate de instrumente, ca şi la Bob
Dylan. A înregistrat un
mare număr de albume
tratând teme precum
condiţia socială a individului, religia, politica, dragostea. Muzica sa şi versurile sale au
vorbit generaţiei din tumultuoşii ani ’60 şi au ajutat la închegarea
mişcării drepturilor civice. Influenţa sa continuă să străbată şi astăzi muzica rock, pop şi folk“.
Observatorii lucizi au scris că premiul nu stabileşte “cel
mai bun poet”, ca la un concurs atletic, cum crede lumea: de altfel,
comitetul nici nu ar putea citi tonele de scrieri pe care le primeşte
anual. Este doar o distincţie literară, ca multe altele, uneori
pigmentată cu decizii ”corecte politic”, comentată însă foarte mult
datorită enormei valori financiare. Oricum, este premiatul Nobel
cu cel mai mare nivel de popularitate de până acum, un nume
cunoscut pe tot globul, în cele mai diverse medii sociale, nu numai
cele literare.
Florin-Silviu URSULESCU
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