Despărţiri
Charles Aznavour
Shahnour Vaghenag Aznavourian, fiu al unui cuplu de emigranţi armeni, născut pe 22 mai 1924, la Paris, a murit
pe 1 octombrie 2018, aşadar la 94 de ani, deşi “decisese” că el şi sora Aida, cu un an mai mare, trebuie să depăşeaşcă 100
de ani. Alături de ea ajungea pe scenă de la 9 ani, ca dansator, actor, cântăreţ, dar
regreta că din cauza lipsurilor materiale nu a avut parte de educaţie.
A decedat în urma unei insuficienţe cardio-respiratorii. fiind descoperit în
cada de baie din locuinţa sa din Mouriès, sudul Franţei, potrivit rezultatelor
autopsiei.
Unul din puţinii cântăreţi francezi cunoscuţi în restul lumii, supranumit
„Sinatra francez”, Aznavour s-a bucurat de succes şi în Marea Britanie, în 1974, unde
piesa „She” a ajuns pe prima poziţie a clasamentelor. Este “Cel mai important cântăreţ
de varietăţi al secolului 20”, conform titulaturii conferite de CNN şi The Times
celebrului muzician în 1988, potrivit Le Figaro. Preşedintele Franţei a publicat un
mesaj pe Twitter, scriind despre „capodoperele sale, timbrul vocii şi strălucirea sa
unică”.
Longeviv, încheiase recent o serie de concerte programate în Japonia, după ce,
în vară a fost nevoit să anuleze mai multe spectacole pentru că şi-a fracturat un braţ;
în 2017 a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood.
Foarte ataşat de comunitatea armeană, în urma cutremurului din Armenia din 1988, înfiinţează fundaţia
Aznavour pour l’Arménie, în oraşul Gyumri i s-a ridicat o statuie, este ambasador al Armeniei pe lângă UNESCO, după
ce a devenit cetăţean armean în 2002 (la înmormântarea sa au venit prim-ministrul şi preşedintele Armeniei).
Cifrele carierei sale sunt impresionante: a apărut în peste 60 de filme şi a compus peste 1000 de cântece, din care
aproximativ 150 în engleză, 100 în italiană, 70 în spaniolă şi 50 în germană, a înregistrat 91 de albume cu peste 180 de
milioane de exemplare vândute la nivel mondial, A înregistrat peste 1200 de cântece în 9 limbi, a susţinut concerte în 94
de ţări, inclusiv în România.
Dar faima a venit anevoie: ridiculizat la începuturi din cauza apariţiei fizice şi vocii, se impune mai întâi în calitate
de compozitor, abia în 1946 este descoperit de Édith Piaf, pe care a acompaniat-o în turneele ei din Franţa şi Statele Unite
ale Americii, reuşind în cele din urmă să se impună.
S-a dus lângă Bécaud, Brassens şi Trenet, dar ne rămân cântecele sale: Tu t’laisses aller, Il faut savoir, Les Comédiens,
La Mamma, Et pourtant, For Me Formidable, Désormais, Emmenez-moi, Je Me Voyais Déjà sau La Bohème….
Aretha Franklin
Aretha Louise Franklin (n. 25 martie, 1942 – d. 16 august, 2018) solistă
compozitoare, pianistă, începe să cânte gospel (tatăl – pastor) şi din 1966 are
succese precum “Respect”, “Chain of Fools”, “Think”, “I Say a Little Prayer”, fiind
denumită “The Queen of Soul“.
Înregistrează albume celebre ca Lady Soul (1968), Spirit in the Dark (1970),
Young Gifted and Black (1972), Amazing Grace (1972), Sparkle (1976) apoi cu Jump
to It (1982), Who’s Zoomin Who? (1985). Apare în filmul The Blues Brothers, cântă
“Nessun dorma” la ceremonia Grammy 1998. Are 112 singles în topul Billboard, 17
singles în Top Ten Pop, 100 clasări în topul R & B (20 - pe locul 1), fiind solista cu
cel mai mare succes în topuri. Dar şi cu vânzări record, de 75 de milioane exemplare
de discuri vândute.
Primeşte numeroase onoruri: în 1987 - inclusă în Rock and Roll Hall of Fame (prima femeie!), primeşte National
Medal of Arts şi Presidential Medal of Freedom. Este inclusă şi în UK Music Hall of Fame în 2005 şi în Gospel Music Hall
of Fame în 2012. Apare pe locuri de frunte în două clasamente ale prestigioasei reviste Rolling Stone şi anume the 100
Greatest Artists of All Time şi the 100 Greatest Singers of All Time. În 2008 a fost clasată de această revistă drept cântăreaţa
nr. 1 din lume.
Jon Hiseman
Philip John Hiseman (n. 21 iunie 1944, Londra) a fost un faimos baterist, dar
şi compozitor şi producător. Din 1966 cântă cu Graham Bond Organisation, John
Mayall & the Bluesbreakers, iar în 1968 formează originalul grup de jazz rock
Colosseum. După 1971 întemeiază grupurile Colosseum II, Tempest şi formaţii de
jazz -fusion cu soţia Barbara Thompson, saxofonistă. După reunirea Colosseum din
1994, formează în 2017 un trio de jazz - JCM. O
tumoare la creier îl doboară la 73 de ani.
Phil Emmanuel
Phillip Ernest Emmanuel (n. 6 iulie 1952) a fost un valoros chitarist australian,
impus iniţial cu formaţia The Trailblazers, apoi în duo cu fratele Tommy Emmanuel.
Cântă cu ”marii” muzicieni locali, iar albumele Kakadu Sunrise şi Terra Firma au succes.
În 2011 este inclus în the Australian Roll of Renown. Este răpus de o criză de astm la 65
de ani şi este onorat post-mortem primind the Order of Australia.
Dan CHIRIAC
ACTUALITATEA MUZICALĂ  Nr. 10  Octombrie 2018

27

