Concursul “George Enescu”
asistat la una dintre cele mai valoroase ediţii din istoria
recentă a competiţiei, nivelul tinerilor prezenţi la Bucureşti
fiind unul foarte ridicat. De altfel, cred că toţi semifinaliştii
îşi pot continua drumul afirmării în lumea muzicală
internaţională, iar Yibai Chen şi Marcel Johannes Kits, ambii
încă studenţi ai Universităţii de Arte din Berlin, vor deveni
nume importante în peisajul artistic mondial al următoarelor
decenii, astfel încât peste timp ne vom aduce aminte cu
plăcere că unul dintre primele momente memorabile ale
carierelor lor s-a petrecut pe scena Ateneului Român din
Bucureşti.
Mădălin Alexandru STĂNESCU

concursul a fost câştigat de compozitorul coreean Jung Hoon
Nam cu lucrarea Scattering pentru cvartet de coarde. Ambele
lucrări vor fi prezentate în primă audiţie absolută în cadrul
ediţiei din anul 2010 a Concursului Enescu. Cam târziu!

Concursul de interpretare –
secţiunea compoziţie
Mai puţin spectaculoasă, în cadrul marelui Concurs
Enescu, competiţia tinerilor compozitori rămâne singura
inaugurată de Enescu însuşi; ...în perioada interbelică. Era
adresată tinerilor muzicieni români şi avea în vedere
luminarea tinerelor valori componistice autohtone; educate
în ţară, educate în marile centre universitare, în
conservatoarele bătrânului continent. Cunoscut este faptul,
toţi, absolut toţi marii creatori români ce aparţin perioadei –
să o numim – clasice, din deceniile de mijloc ale secolului
trecut, au fost laureaţi ai competiţiei enesciene. Inaugurat cu
secţiile vioară şi pian în anul 1958, competiţia a căştigat pe
Alexandru Ştefan Murariu

parcurs mai multe secţii. În anii ’80, în urma unei dispoziţii
autoritare de natură politică, concursul a fost anulat. Ulterior,
după evenimentele din 1989, concursul enescian s-a dezvoltat
teptat, de la o ediţie la cealaltă, în bună corelare cu Festivalul.
Unicul concurent român căruia i-a fost atribuită distincţia
supremă în cadrul recentei ediţii a Concursului enescian, a
fost compozitorul Alexandru Ştefan Murariu. Lucrarea sa,
Concertul pentru clarinet şi orchestră a fost clasată pe primul loc
în cadrul secţiei concursului de compoziţie; juriul fiind
condus de renumitul compozitor polonez Zygmunt Krauze.
Tânărul compozitor şi-a desăvârşit studiile profesionale în
cadrul Academiei clujene de muzică la clasa maestrului
Adrian Pop. În cadrul secţiunii destinate muzicii de cameră,
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Etalarea acestor creaţii pe parcursul concertelor festivalului
enescian din anul viitor, ar fi fost cu totul potrivită. Concursul
se dovedeşte a fi un eveniment de anvergură
internaţională, un eveniment dedicat
tinerelor generaţii de muzicieni performeri,
de compozitori. Asta şi-a dorit Enescu însuşi
atunci când – cum notam anterior, cu
aproape un secol în urmă - a înfiinţat
premiul de compoziţie ce-i poartă numele.
Abia acum, în concertul de deschidere a
actualei ediţii, am putut audia lucrarea
laureatului premiului de compoziţie din
anul 2016, tănărul compozitor chinez Tian
Tian, anume Concertul pentru orchestră. Este
creaţia unui tânăr maestru format în cadrul
structurilor educaţionale ale ţării sale;
actualmente este profesor al Conservatorului
din Beijing. Este o lucrare orchestrală amplă
care depăşeşte limitele unor idiomuri
regionale păstrând însă datele proprii unei
spiritualităţi în care se identifică marea
cultură a ţării sale de origină; ştiinţa
orchestrală, vigoarea conducerii discursului
muzical, organizarea structurii de ansamblu
a Concertului, ne aduce în zona unei contemporaneităţi
temeinic asumate. Excelentă s-a dovedit a fi fost relaţia cu
întregul colectiv al Filarmonicii bucureştene, cu tânărul
dirijor Gabriel Bebeşelea. Consider firesc ca instituţiile
similare ale ţării să preia în concertele de peste an ale
stagiunii, parte importantă a acestui tezaur componistic pus
în evidenţă, la noi, de cea mai importantă competiţie
destinată tinerilor compozitori. Este de observat, la
inaugurare concursul a fost destinat tinerilor creatori români.
Astăzi, deschiderea internaţională a acestuia îl situează la
nivelul marilor competiţii similare ce fiinţează în spaţiul
actual al vieţii muzicale.
Dumitru AVAKIAN
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