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ARMONII

Soprana Elena Moșuc, de la Oscarul magic la Vara
magică

 AFnews ! 2 zile ago " Adaugă un comentariu # 3 minute

Am fost la recitalul extraordinar al Elenei Moșuc din cadrul Festivalului „Vară
Magică”- de la Ateneul Român, de miercuri, 7 iulie. O vară așa cum ne-am dorit,
cu armonii cuceritoare din vastul repertoriu al muzicii de cameră sau cu arii
încântătoare din opere. Am remarcat „Orazione di Santa Brigida“- o arie dedicată
sopranei Elena Moșuc de Marco Giubileo și cântată în premieră absolută: o arie
sacră, creată special pentru timbrul ei cald de coloratură dramatică, de acest
minunat prieten, profesor, membru în orchestra operei Scala di Milano: o
muzică sclipitoare, impresionistă, evocatoare, de neuitat. O seară în care ne-am
delectat cu pagini clasice dar și cu creații ale belcanto-ului italian, leagănul
muzical al copleșitoarei ei personalități lirice prin care transpare căldura tonului
ei, cu senina sa umanitate. Arii deloc ușoare, cântate cu eleganță și naturalețe, o
muzică liberă care vorbește cu spiritul ascultătorului vrăjit, acea stare de grație
care transformă respirația sălii într-un receptor unic. (Irina Airinei)

Strălucita soprană Elena Moșuc a primit, pe 1 octombrie 2019, la Teatrul
Malibran din Veneția, PREMIUL INTERNAȚIONAL DE OPERĂ 2019 – OSCAR
DELLA LINEA fiind desemnată cea mai bună soprană a anului. La eveniment au
participat tenorul Francesco Dermot) (Cel mai bun tenor /2019), Anna Maria
Chiun (cea mai bună mezosoprană /2019) și Riccardo Zanellato (Cel mai bun bas/
2019).
Elena Moșuc a cântat trei arii de glorie ale repertoriului său: „Oh madre dal
cielo”, marea scenă a Giseldei din Actul II din Lombardi al lui Verdi, personaj cu
care celebra soprană a debutat triumfal în 26 septembrie la Opera Magyar
Kolozsvan din Cluj-Napoca (România );

duetul de la Lucia di Lammermoor (“Verranno a te sull’aure) cu Francesco
Demuro și “Follie!Sempre libera” din La Traviata, dedicată legendarei cântărețe
Maria Malibran. Criticii de operă ai revistei DeArtes au scris despre performanța
lui Moșuc: „Și-a dăruit cu generozitate arta publicului, excelând în registrele sale
superioare elegante, Elena Moșuc, o soprană autentică de belcanto, de mare
clasă, așa cum a spus gazda serii, Enrico Stinchelli. (…) Vedeta română a încântat
publicul cu arii extrem de dificile, pe care le-a rezolvat strălucit prin cunoștințele
sale tehnice și sensibilitatea interpretativă și prin prospețimea extraordinară a
vocii ei, începând de la „Oh madre dal cielo” de la I Lombardi și mai târziu cu
„Verranno a te sull’aure. Lucia di Lammermoor a fost interpretată cu toate notele
scrise de Donizetti, a remarcat Stinchelli “.

Elena Moșuc a sărbătorit, în 2020 cea de-a 30-a aniversare a carierei sale
internaționale și a considerat acest premiu drept unul dintre momentele
culminante ale carierei sale. A primit două nominalizări la Opus Classic 2019,
una pentru titlul de cea mai bună cântăreață a anului și una pentru cel mai bun
album, pentru CD-ul ei “Verdi Heroines” (Solo Musica / Sony).
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ESTE UNICĂ. Semneaza pictorita Liana Horodi, Haifa

Cea mai formidabilă Regină a nopții pe care am ascultat-o! Dorin Suciu, jurnalist
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Lucia di Lammermoor (Liceu 2015/16): Verra…
Später ans… Teilen

Ansehen auf

Elena Mosuc - OSCAR DELLA LIRICA & I LOM…
Später ans… Teilen
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VEZI TOATE ARTICOLELE
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Invitatul nostru: Jurnalistul
VALENTIN UBAN despre Uniunea
Ziariștilor Profesioniști, azi
12 iulie 2021Irina Airinei: Mulțumesc pentru că
ați acceptat invitația redacției Anima Fori
news. Cum vedeți evoluția Uniunii Ziariștilor...
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AFBREAKINGNEWS

Alecu RENIȚĂ: Sesizare către
Primul Ministru al României
Domnului Florin-Vasile CÎȚU Chișinău, 04 iulie
2021 Prim-ministru al României Guvernul
României Stimate domnule Prim-ministru, Ne
adresăm Domniei Voastre, prin intermediul...

 AFnews

INTERVIU

Irina Airinei: ELENA MOȘUC,
CORESPONDENȚE ALE
SUFLETULUI ÎN ICOANE
Sunt bucuroasă să descopăr, iată, pasiunea
Elenei Moșuc de a picta icoane, o pasiune, până
astăzi, discretă, himeră mângîiată cu lumina...

 AFnews

NON MULTA SED MULTUM 14 iulie 2021
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