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Soprana Elena Moşuc, sărbătorită la ONB
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VREMEA DIN EUROPA PERTURBĂ TRAFICUL
AERIAN. O cursă Wizz Air şi una British Airways,
care trebuiau să decoleze astăzi din Londra şi să
ajungă pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o
alta, care urma să decoleze din Bucureşti şi să
aterizeze în Londra a fost, de asemenea, anulată,
din cauza condiţiilor meteo din Marea Britanie. [
Citeste mai departe ]

Pentru începutul acestui an, Opera Naţională Bucureşti ne-a oferit în dar un eveniment de
superbă rezonanţă – spectacolul cu La Traviata de Verdi, având-o în rolul principal pe celebra
soprană Elena Moşuc, cu ocazia aniversării a cinci decenii de viaţă.
Acceptul ilustrei artiste de renume internaţional de a fi sărbătorită pe prima scenă lirică a ţării aparţine
afecţiunii cu care, de fiecare dată, marea soprană se reîntoarce acasă, dorind să-şi reîntâlnească
prietenii, colegii, admiratorii şi publicul. Omagiem cariera începută cu victoria la Concursul de canto
de la München cucerind, de-a lungul anilor, prin talent şi muncă publicul meloman din Europa,
America şi Asia.
Elena Moşuc a mai cântat la Bucureşti, cu câţiva ani în urmă, rolul Violettei Valery, însă lanţul de
succese cu La Traviata i-a făcut celebre vocea şi arta interpretativă pe mari scene ale lumii,
culminând cu cucerirea spectatorilor faimosului Teatro alla Scala din Milano. Repertoriul artistei este
uimitor, cu debuturi considerate excepţionale. În memoria noastră va stărui prioritar arta marii
cântăreţe, aşa cum ne-a marcat cu emoţie în urmărirea spectacolului care a încheiat, sâmbăta
trecută, programele Operei.
Un prim element ale artei Elenei Moşuc în crearea Violettei este pasul progresiv al actului teatralmuzical, de la strălucirea momentului iniţial la tragismul încheierii, artista trecând prin trăiri clar
diferenţiate, scenă la scenă, ca actor şi vocalitate. Elena Moşuc îşi conduce glasul cu un adevăr al
sentimentelor imposibil de realizat fără bogăţia înzestrărilor sale, o tehnică impecabilă, ce o face
capabilă a sluji expresia şi solicitările partiturii verdiene. Un destin ce îşi împlineşte chemarea, de la
bucurie (Sempre libera!) la suferinţă (Addio del pasato...), de la iubire la sacrificiu, Violetta este pentru
această artistă semnul uman al sentimentului trăit cu sinceritate şi credinţă în adevăr, ca artist de
teatru şi creator de muzică. Mulţumim arhitecţilor acestui eveniment, mulţumim Elenei Moşuc, marea
soprană care ne-a luminat sufletul cu diamantele vocii sale, pasiunea şi poezia nuanţelor
inconfundabile ce-i definesc arta, prin valorile eterne ale vocii care cântă. Elena Moşuc este un înger
al teatrului liric!
Grigore Constantinescu
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BĂTAIE CU BULGĂRI CONVOCATĂ LA HAGA.
Sute de zboruri au fost anulate, un aeroport a fost
închis şi cursurile din şcoli suspendate luni, în timp
ce traficul rutier şi feroviar a suferit serioase
perturbări în Olanda, plasată sub cod roşu în urma
„căderilor abundente de zăpadă şi riscului de polei”
pe drumuri, relatează AFP. [ Citeste mai departe ]
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5 ANI ŞI 6 LUNI DE ÎNCHISOARE. Vasile Balint zis
„Sile Cămătaru” a fost condamnat definitiv luni de
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 5 ani şi 6 luni
închisoare cu executare, într-un dosar de infracţiuni
de violenţă - şantaj, cămătărie, omor, nerespectarea
regimului armelor şi muniţiilor, potrivit Agerpres. [
Citeste mai departe ]
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Pe note de Gershwin, Reinhardt, Porter, Legrand şi
alţii ca ei. La modă cândva, în veacu` trecut, prin
străinătăţi. Când genu` mustea şi îmbobocea în
cluburi, de zor. Iar orchestrele nu pridideau a-l cânta
şi lumea, pe ring, a-l dansa... [ Citeste mai departe ]
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LONEA ŞI LUPENI. Un număr de 496 de mineri de
la exploatările de huilă Lonea şi Lupeni au fost
concediaţi colectiv în cadrul programului de
disponibilizări al Complexului Energetic Hunedoara
(CEH), cei care au plecat din sistem definitivându-şi

astăzi documentele ce ţin de încheierea relaţiilor de
muncă în cadrul companiei. [ Citeste mai departe ]
Loading commnents...

VIAŢA DE LÂNGĂ NOI

Rata sărăciei pe 2016: 25,3%, peste 5
milioane de români
Rata sărăciei relative a ajuns la 25,3%,
anul trecut, în scădere cu 0,1%, faţă de 2015, conform... [
Citeste mai departe ]

BANI & AFACERI

Industria IT şi-a dublat veniturile în
România, ajungând la 5 miliarde de
euro

ALTE ARTICOLE DE AZI
Inspecţii inopinate ale Consiliului Concurenţei la 25
de bănci şi asociaţii profesionale

Numărul companiilor din IT a crescut, între 2011 – 2016,
de la 9.823, la 14.339 şi ar putea... [ Citeste mai departe ]

Chrstie’s: „Salvator Mundi”, cumpărat de Ministerul
Culturii din Emiratele Arabe Unite
Nicholas David Ionel

ANDOGRAFIA ZILEI

Miezul nopţii la Pera Palace - Charles King

Breking news

Viceversa

[ Citeste mai departe ]

EFEMERIDE

Dragoste cu năbădăi
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O avocată din Baroul Iaşi a cerut
judecătorilor emiterea unui ordin de
protecţie împotriva unui... [ Citeste mai departe ]

FĂRĂ COPYRIGHT

Regele a murit, trăiască Regina!
Regele a murit, trăiască Regina! - pot
spune românii, precum francezii în
vremurile în care nu-şi... [ Citeste mai
departe ]

RĂSFOIŢI! MERITĂ

Când Imperiul Otoman sa prăbuşit, atât de mulţi
spioni forfoteau în holul
legendarului hotel Pera
Palace din Istanbul, încât
managerul a pus un
anunţ prin care le cerea
politicos acestor
„vizitatori” să lase locurile
libere pentru oaspeţii
plătitori ai hotelului.

AŞA CEVA NU SĂ
ECZISTĂ!

[ Vezi toate ]

[ Vezi toate ]
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Chrstie’s: „Salvator Mundi”, cumpărat
de Ministerul Culturii din Emiratele
Arabe Unite
Reprezentanţii casei de licitaţii Christie's au declarat că
tabloul „Salvator Mundi”, de Leonardo... [ Citeste mai
departe ]

PILULA DE SĂNĂTATE

Două vaccinuri experimentale
împotriva virusului Ebola
Două vaccinuri experimentale împotriva virusului Ebola au
fost testate cu rezultate promiţătoare,... [ Citeste mai
departe ]
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