Festivalul Internaţional “G. Enescu”
într-un SPA, au primit bonete, halate, papuci, măşti albe,
beneficiind continuu de un tratament performativ-senzorial
(tactil, olfactiv, gustativ), de o instalaţie video hipnotică şi de
un… concert de noise ultra-experimental susţinut de o formaţie
pe care Irinel Anghel şi-a creat-o în ultima vreme (voce,
chitară electrică, saxofon, live electronics). Contrastul dintre
pregătirea de relaxare şi un concert de drone-noise extrem a
venit clar cu un mesaj ironic, cu o înţepătura la adresa “ecoculturii”, a “artei-bio” – cea care ar trebui să te relaxeze, sa îţi
livreze plăcere, să te facă să te simţi bine. Întregul proiect s-a
dezvăluit de fapt în acest ultim ceas, ca fiind o formă de ironie
artistică ce pune în discuţie naivităţile new-age-iste şi pseudonevoile pe care omul contemporan le are în contact cu arta.
La Irinel Anghel aparenţa nu coincide cu fondul.
Uneori diferenţele se revelează brusc, surprinzător, alteori ele
rămân ascunse în creaţii ce îşi sabotează intenţionat suprafaţa
cea uşor de văzut, tentantă, ademenind din chiar interiorul lor,
din miezul lor ne-văzut.
Irinel Anghel se joacă “de-a Dumnezeu” creând lumi
şi experienţe cu multe niveluri de pătrundere. Partenerii ei
sunt valori umane şi artistice prinse într-un angrenaj ce pare
a fi rodul unui “masterplan” la care puţini au acces. Dar asta
nu îi impiedica pe spectatori să-şi trăiască experienţele cu
curiozitate şi implicare, intrând fără să ştie în opera de artă ce
nu mai are astfel margini delimitând teritoriul realităţii de
ficţiune.
Din Ziua cu trei ceasuri altfel puteai pleca cu un
oarecare disconfort intelectual. Pentru că umorul situaţiilor
absurde, suprarealiste declanşate de Irinel Anghel a depăşit
până la final faza de amuzament, lăsându-te cu cel puţin
câteva întrebări profunde, unele incomode.
Muzeul Naţional George Enescu trebuie lăudat pentru
deschiderea de a invita din când în când şi evenimente
“altfel”.
Sebastian DUNĂ

Into My GongSelf
Miercuri, 20 septembrie, ora 18: afară, furtuna este
pregătită să înceapă...dar noi, cei care am ales să intrăm în
Aula Palatului Cantacuzino, am intrat deja într-un univers
paralel, unul din locurile unde, pe parcursul unei ore, sunt
pregătite să se întâlnească magia şi creaţia. Ideea lansată anul
acesta de către proiectul “Bucureşti Creativ” a fost de a
descoperi, în interiorul nostru, o altă dimensiune, a unei
perspective încă neexplorate. Iar ritualul spectacular
conceput de compozitoarea Mihaela Vosganian sub
titulatura Into My GongSelf şi-a propus, într-o formulă
interactivă, să provoace această comunicare cu eul interior
printr-o deschidere către zona trans-realului arhetipal. Noua
orientare estetică – şi spirituală – fondată de Mihaela
Vosganian, îşi propune ”o reiterare a funcţiilor primordiale
ale artei” – ritualică, cathartică, extatică şi terapeutică,
autodescoperirea tipului de realitate trans-personală
rezultând ”din extinderea conştiinţei prin tehnici spirituale,
inclusiv cele de visare lucidă”.
Călătoria spirituală căreia am fost chemaţi să ne
alăturăm a pornit de la contactul vizual cu instalaţia artistului
plastic Raluca Ghideanu, asamblată din sculpturi integrate
cu instrumente ritualice reale, precum gongurile, bolurile (de
cuarţ şi cristal) şi cu alte instrumente tradiţionale. Formeleicon – decupate în metal sau desenate pe lemn – înfăţişând
jumătăţi/bucăţi de personaje feminine care îşi caută întregul,

AM

proiecţii imaginative ale regăsirii şi redefinirii, ale ”închisorii”
în care ne aflăm. Pe lângă instrumentele propriu-zise –
gongurile şi bolurile, sculpturile au devenit ele însele surse
sonore, prin intermediul vibraţiei şi reverberaţiei materialului
din care au fost construite, îndeplinindu-şi rolul de a facilita,
prin transferul energetic interactiv, posibilitatea activării
”maestrului” nostru interior şi alinierii cu Sinele.
Sugestivului ground vocal-instrumental aparţinând
Mihaelei Vosganian şi lui Armine Vosganian i s-a adăugat
dansul Lilianei Iorgulescu, concepţia particulară a mişcărilor
răspunzând necesităţii de a uni elementele vizuale şi acustice
într-un tot integrator. Fuziunea, prin sunet şi mişcare, a
fragmentelor identitare (părţi de trup surprinse în diferite
ipostaze) apartenente personajelor imaginate a reliefat
atracţia către fenomenologia unităţii primordiale
Spectacolului-ritual i-a urmat lansarea CD-ului cu
acelaşi nume, pertinent comentat de către compozitorul
Octavian Nemescu şi criticul de artă Marina Roman; punctele
lor de vedere au pus în lumină câteva din cele mai importante
Liliana Iorgulescu, Mihaela Vosganian,
Raluca Ghideanu, Armine Vosganian

motivaţii ale acestui dorit demers de ”curăţare” spirituală – o
practică de stare asociată celei de meditaţie dinamică,
benefice tentativei de purificare interioară. Concluzionând,
compozitoarea Mihaela Vosganian a promis că va reitera,
într-un proxim eveniment, această sesiune de gonguri
cuplată cu cea de meditaţie dinamică, tehnici ce
impulsionează practic procesul intuitiv, mult visat, al
autovindecării.
Loredana BALTAZAR

Restituiri şi reconstituiri
Ceea ce ar fi trebuit să se articuleze ca un eveniment cu
virtuţi clarificatoare pentru relevarea existenţei melosului
popular românesc, transfigurat în creaţiile a doi mari
compozitori ai secolului al XX-lea, Béla Bartók şi George
Enescu, intitulat „Bartók–Enescu – schiţe de compoziţie”
(titlu inserat atât în programul Festivalului „George Enescu”,
cât şi pe afişele manifestării, desfăşurate sâmbătă 9
septembrie 2017), s-a dovedit, pentru publicul prezent în
Studioul Horia Bernea al Muzeului Ţăranului Român, a fi o
„cântare” articulată doar pe o singură „voce”. Aceasta a fost
datorată în exclusivitate excelentului grup muzical maghiar
Muzsikás, dar s-a concentrat exclusiv asupra muzicilor
tradiţionale performate, cândva, de românii, ungurii, rutenii,
rromii şi slovacii pe care Béla Bartók i-a cunoscut, i-a apreciat
şi le-a înregistrat „zicerile” vocale şi instrumentale, în
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