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compozitorului, putând să capete orice formă imaginabilă, cu
aceeaşi lejeritate; de la paroxistice tensiuni până la glorioase
culmi cinematice, hollywoodiene (tendinţă pe care o regăsim
deseori în lucrările orchestrale ale compozitorului şi nu neapărat
în sens parodic, ci având un loc special rezervat în dinamica
narativă a piesei şi poate îndeplinind chiar rolul acelui element
de familiaritate – mă gândesc la ascultătorii neiniţiaţi, faţă de care
compozitorul mi se pare a avea acea atenţie, îngăduinţă şi grijă
de a-i apropia muzical, dovedind o anumite maleabilitate,
adaptabilitate componistică în funcţie de contextul interpretativ
al lucrării); zveltă, ascunsă sau gravă, este de cele mai multe ori
puternic infuzată de o vitalitate caracteristică (pe care o regăsesc
şi în muzica lui Magnus Lindberg, o similară vioiciune şi forţă
paradoxal / straniu-optimistă chiar şi în momentele de gravitate
sau dramatism în apogeu).
Spinii apar sub variate întrupări, creează imagini vizuale
dar şi tactile; spinul singular, ce străpunge cu lentoare înfundată
şi agonie ascuţită, spinul multiplu, ca modul repetitiv şi ca
durere (în conjuncţie cu intensitatea anumitor tensiuni putând
ilustra coroana de spini a lui Iisus), împunge brutal sau se
insinuează pe nevăzute, fragil sau zid de nepătruns – jocul
densităţilor orchestrale, al timbralităţilor şi al nuanţelor, al
gesturilor, fac din ceva atât de mărunt – totul. Căderea apare de
asemenea sub numeroase înfăţişări, ca alunecare spiralată (până
la urmă, spin în engleză înseamnă a se învârti) în hău sau ca
plonjare abruptă; eroare proprie sau victimă a unui factor
extern. În mijlocul unui pasaj de
suspans dinamic se aude un fluierat
descendent – acel gest sonorcinematic corelat cu căderea în gol;
aici ne putem din nou gândi la
dualitatea singular-plural, căci
alunecarea e redată, pe rând, atât
prin cel mai simplu sunet solitar, cât
şi prin ample gesturi orchestrale ce
înglobează o multitudine de
instrumente diferite – pluralul
(vizual ar fi haosul înceţoşat, compus
din multiple elemente, pe care l-ai vedea căzând; dar şi o
pluralitate de gânduri, sau acelaşi haos oglindit la nivel mental).
Desigur, sugestia căderii poate fi şi sugestia decăderii, un
joc al speranţelor şi al destinului. După numeroase încercări ale
sorţii, traseul pare să fi ajuns la fundul prăpastiei, prin gravitatea
rugoasă a contrafagotului, singur. După trei lovituri fatale, pe
ne-simţite se insunează oglinda începutului, o textură acută de
ace în pianissimo – un ultim suspin sau chiar mântuirea...
Irina VESA

Premiere discografice în
perimetrul muzicii româneşti
În cadrul acestei a XIII-a ediţii a Festivalului Internaţional
“Meridian”, Sala Auditorium a Universităţii Naţionale de
Muzică a găzduit, în seara de 10 noiembrie, una din cele mai
generoase oferte de CD-uri acoperind toate generaţiile de autori
români. Despre lansarea acestor secvenţe de memorie sonoră
care au pus în lumină unele din cele mai relevante piese
prezentate anul acesta în “Săptămâna Internaţională a Muzicii
Noi”, dar şi o selecţie reprezentativă a opusurilor de muzică
electronică precum şi mostre semnificative din întreaga creaţie a
compozitorilor Dumitru Capoianu, Horia Moculescu şi Marius
Popp a fost invitată să vorbească prof.univ.dr. Valentina SanduDediu.
Cele trei CD-uri din “colecţia” ediţiei 2017 a “S.I.M.N.”,
grupate în funcţie de gen, dar şi de o anumită componenţă
interpretativă, instrumentală ori vocală, au fost concepute spre a
cuprinde atât lucrări concertante ample cât şi camerale, CD 1
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alăturând pagini muzicale semnate de George Balint (“de-sine în
cu-Sine” – poem pentru gonguri şi orchestră de cameră, interpretat
de Orchestra de Cameră Radio dirijată de Tiberiu Oprea, solist
Alexandru Matei), Maia Ciobanu (Concert pentru clarinet şi
orchestră de coarde în viziunea aceleiaşi orchestre camerale, solist
fiind Cristian Miclea), Călin Ioachimescu (A due, interpreţi: Matei
Ioachimescu – flaut şi Miriam Adefris – harpă), Cătălin Creţu
(Prosopopeea urmei, în versiunea violoncelistei Ana Topalovic şi a
acordeonistului Nikola Djoric) şi Mihai Măniceanu (Concert
pentru vioară şi orchestră în tălmăcirea Orchestrei Naţionale
Radio sub bagheta dirijorului Cristian Oroşanu, solistă fiind
Diana Moş), CD 2 expunând Concertul pentru flaut şi orchestră de
Adrian Iorgulescu (solist: Ion Bogdan Ştefănescu) şi Wagner
Under – ConcertOpera pentru oboi (+corn englez), corn, trombon, violă
şi orchestră aparţinând lui Dan Dediu (solişti: Judith Blaauw oboi/corn englez, Erik Sandberg - corn, Barrie Webb - trombon,
Marius Ungureanu - violă), ambele în interpretarea Orchestrei
Naţionale Radio, conduse tot de Cristian Oroşanu, în timp ce CD
3 a fost dedicat exclusiv creaţiei corale şi vocal-instrumentale
(autorii interpretaţi de corul de cameră Preludiu numindu-se
Dan Dediu, Livia Teodorescu-Ciocănea, Grigore Cudalbu,
Lucian Beschiu, Adrian Pop, Felicia Donceanu, Vasile Spătărelu,
iar liedurile compuse de Diana Vodă, Nicolae Coman, Dan
Buciu, Adina Dumitrescu şi Valentin Timaru fiind redate, în
recital, de către mezzosoprana Claudia Codreanu şi pianista
Diana Vodă).
Muzica electronică, diversificat reprezentată prin intermediul
lucrărilor inovative semnate de
Octavian Nemescu - Lacul lacrimilor,
Irinel Anghel – I Doll, Mihaela
Vosganian – Iranian Interferences,
Roman Vlad – Prinţesa X–4 (pentru
viola şi mediu electroacustic), Diana
Rotaru – Glossolalies (pentru vioară
şi mediu electronic) şi Adrian Borza
– Drones II (pentru vioară,
nanoKontrol, iFPH şi calculator), a
fost destinată CD-ului cu numărul 49 din binecunoscutul ciclu
“Antologia Muzicii Româneşti”.
În fine, celor patru CD-uri deja enumerate li s-au adăugat
alte trei premiere: CD-urile de autor conţinând extrase din
creaţia variată a unor remarcabile individualităţi componistice
precum Dumitru Capoianu (adept al combinaţiilor originale
între genuri şi stiluri, agreând frecventele incursiuni în universul
jazz-ului – exemplul inscripţionat chiar pe acest CD fiind Suita
simfonică de jazz “Faţete”), Horia Moculescu (extrem de talentatul
creator de şlagăre cu o incontestabilă amprentă românească,
inspirate din tipare de provenienţă folclorică) şi Marius Popp (a
cărui imaginaţie sonoră, grefată pe “seriozitatea” specifică
profesiei de arhitect, a dat naştere unor proiecte jazz-istice rafinat
nuanţate). Un amănunt interesant menţionat de compozitorul
Dan Dediu a fost acela al inserării poemului simfonic Pasărea
Phoenix în playlistul discului lui Dumitru Capoianu, ca fiind una
din lucrările considerate de către autor ca cele mai importante
ale dramaturgiei sale creatoare, initial concepută ca ilustrare a
imaginii unui viitor film regizat de Ion Popescu-Gopo.
Evident, realizarea tuturor acestor CD-uri a rezultat, ca şi
până acum, din excelenta colaborare a UCMR cu
Radiodifuziunea
Română,
piesele
din
“Săptămâna
Internaţională a Muzicii Noi” fiind preluate live şi masterizate
ulterior pentru a se transforma în entităţi reperabile, ipostaziind
respectivele opusuri şi din punct de vedere tehnic la nivel optim.
O ofertă de excepţie, la care ar mai fi de adăugat doar invitaţia de
a audia toate aceste realizări discografice, simboluri sonore ce
leagă trecutul de prezent, în modul în care doar Arta este
capabilă să o facă.
Loredana BALTAZAR
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