Festivalul Internaţional “G. Enescu”
cazul unei alianţe strânse dintre creator şi interpret.
Considerând, la rândul său, procesul componistic ca un punct
de plecare, o platformă ce urmează a fi dezvoltată, Magnus
Lindberg a insistat ca, pe o perioadă cât mai îndelungată,
interpreţii să menţină contactul vizual cu partitura – ca icon
grafic al realizării structurale. Şi dacă, în opinia lui Dmitry
Sitkovetsky, secolul XX a instaurat hegemonia performerilor,
detronând treptat imaginea compozitorului-interpret care-şi
promova propria lucrare, ), Zygmunt Krauze a recomandat
tinerilor creatori să înveţe să mânuiască cel puţin un
instrument, pentru a rămâne permanent în contact cu arta
interpretativă. După acelaşi Zygmunt Krauze, de bază în
procesul componistic rămâne ideea iniţială, care poate – sau
nu – să determine o continuitate, o dezvoltare proprie viitoarei
piese. Încadrându-se în tipologia creatorilor care îşi permit să
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Foarte rodnică s-a dovedit a fi chiar prima zi de colocvii
sub titulatura Forumul Internaţional al Compozitorilor – 9
septembrie 2017 – în care conferinţa Ars Poetica a situat în
prim plan procesul componistic al unui opus concertant,
respectiv al Concertului pentru clarinet aparţinând lui Magnus
Lindberg (opus comisionat în 2001-2002 de către Finnish
Broadcasting Company, Royal Stockholm Philharmonic
Orchestra, Stockholm Concert Hall Foundation şi Radio
France). Gândită anume pentru clarinetistul Kari Kriikku, cu
care, de altfel, compozitorul finlandez a şi colaborat de-a
lungul întregului proces de creaţie, partitura concertului a fost
elaborată pe principiul echilibrului între anvergura posturii
solistice (influenţată de etalarea întregului spectru al
posibilităţilor tehnice de care dispunea clarinetul
ipostaziat de Kari Kriikku) şi potenţialul vandabil al Magnus Lindberg
acesteia. Pornind de la alegerea tonalităţii optime
pentru solist (Si bemol), abordarea digitaţiei, ”cheia”
utilizării cromatismelor, obţinerea unei viteze sporite
de execuţie, a multifonicelor, glissando-ului (cel mai
lung glissando din literatura muzicală scrisă până
acum pentru clarinet), trilurilor, efectului sonor de
”corn” etc., s-au simplificat, rezultatul obţinut cu
ajutorul acestui aşa-zis ”truc” componistic fiind un
material cu o funcţionalitate impecabilă la nivelul
tuturor parametrilor, un model inspiraţional pentru
tinerii solişti. Structural, lucrarea este alcătuită din 24
segmente sonore grupate în 5 mişcări, harta armonică
fiind definită clar de un pattern minimal, iar cadenţa
virtual deschisă oricăror aporturi improvizatorice care
pot colora performanţa solistică live. Firesc, discursul
compozitorului a fost augmentat cu scurte (poate
chiar prea scurte, în opinia mea) exemplificări
muzicale extrase din înregistrarea concertului său.
Conferinţa lui Magnus Lindberg a fost urmată de o opereze corecturi pieselor sale chiar şi după ce au fost audiate
masă rotundă moderată de Dan Dediu, care a tratat tema în public, Krauze a susţinut acest mod de autoperfecţionare,
Echilibru şi exces în compoziţie, avându-i ca invitaţi pe Iain fiind de acord cu Magnus Lindberg în privinţa vizualizării
Bell (Marea Britanie), George Balint (România), Zygmunt intuitive a fiecărui proiect sub aspectul unei ascensiuni
Krauze (Polonia), Dmitry Sitkovetsky (Rusia/S.U.A.) şi, relaxate, în timp, dinspre conceptul inspirator (apt de a fi
evident, Magnus Lindberg, autori ai câtorva din lucrările memorat, datorită presupuselor sale valenţe cantabile), trecând
programate în cadrul Festivalului spre a fi ascultate în studioul prin multiple filtre estetice, către treptata sa finalizare.
”Mihail Jora” al Societăţii Române de Radiodifuziune, în ciclul
Deosebit de densă ca implicare colocvială a celor cinci
MUZICA SECOLULUI AL XXI-LEA.
invitaţi în desfăşurarea dezbaterilor, întâia masă rotundă a
A fi ”echilibrat” într-un proiect componistic s-a tradus, Forumului şi-a demonstrat viabilitatea, reuşind să incite
în opinia lui George Balint, prin ”a lăsa posibilitatea unui interesul celor prezenţi (fie fizic, în sala Auditorium a
interval de proprie reflecţie interpretativă şi celorlanţi co- Universităţii Naţionale de Muzică, fie ca spectatori on-line, pe
participanţi la Operă – instrumentistul şi ascultătorul”, în pagina de Facebook a Festivalului), dornici de a analiza cât mai
măsura în care virtuţile active ale lucrării reuşesc să asigure amănunţit mecanismul creator din sfera artei sunetelor şi, de
premisa unei interpretări viabile (echilibrând balanţa dintre ce nu, a-i aplica principiile de bază în tentative componistice
redarea unui ”simplu obiect de vitrină” sonoră şi ”deraparea proprii.
în imitativ sau, chiar mai rău, în dilentantism”, din cauza
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”arealului mult prea larg de opţionalitate”). Privind maniera în
care se poate aborda fenomenul componistic, apreciatul pianist
şi compozitor Zygmunt Krauze a subliniat rolul predominant
al intuiţiei şi importanţa investirii materialului elaborat cu o
individualitate pregnantă, în timp ce Iain Bell a analizat
Sir James MacMillan, protagonistul Ars Poetica a celei
ponderea implicării emoţionale în finalizarea demersului
artistic, demers pe care nu-l putem valoriza corespunzător de a doua întâlniri din Forum, a propus ca temă Experienţa
dacă nu există un echilibru al stărilor, o întrepătrundere a muzicii sacre: St. John Passion şi St. Luke Passion. Provocarea de a
atmosferei calme cu izbucnirile dramatice. Din punctul său de scrie muzică pentru a fi cântată.
Dintru început, James MacMillan a pus problema
vedere, ceea ce primează în procesul componistic este crearea
structurii de bază (”arhitectura este cheia”). Din postura de semnificaţiilor termenului de interpretare, spunând că, de
violonist-dirijor, Dmitry Sitkovetsky a adus în discuţie multe ori, ne gândim la interpretare sub aspectul ei tehnic:
importanţa asimilării şi redării structurii lucrării de către nivelul de performanţă al interpreţilor, de exemplu. Vorbind
interpreţi, căci şansa compoziţiei de a fi apreciată creşte în despre tradiţia britanică a grupurilor de interpreţi amatori
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