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Stagiunea insituţiilor muzicale bucureştene s-a încheiat dar a început stagiunea mult aşteptată a
sezonului estival, Vara Magică, ”copilul de suflet”, cum s-a spus, al directorului general al acesteia,
domnul Dorin Ioniţă.

Programul, pe ansamblul acestuia, este cu totul ademenitor
şi a început în mare forţă marcând chiar din primele
momente orientările acestei stagiuni de vară, anume muzică
la nivelul capodoperelor marilor epoci ale culturii muzicale
europene, muzică accesibilă unui numeros public. Iar
aceasta prin intermediul cătorva capete de afiş, a unor
muzicieni performeri, importante personalităţi ale vieţii
muzicale actuale.

Cu recitalul domniei sale, susţinut zilele trecute la Atheneul Român, soprana Elena Moşuc împlineşte o
strălucită carieră – ceea ce numim şi astăzi – de Prima Donna, carieră susţinută pe primele scene ale
vieţii muzicale actuale.

Iniţiată cu trei decenii în urmă, cariera internaţională a
purtat-o prin toate marile scene de operă. Şi nu
numai! A avut şansa colaborării cu mari case de
discuri, cu mari regizori, cu mari dirijori sau colegi de
scenă; imprimările sunt mărturie, vocea sa rămâne
drept reper al patrimoniului vocalităţii cultivate în
deceniile de început ale secolului. Iar aceasta atât în
calitate de soprană de coloratură cât şi mai tărziu ca
soprană lirică cu valori de lejeritate; aşa cum
demonstrează acest lucru imprimările domniei sale
din albumul CD sugestiv intitulat Eroine Verdiene -
rolul principal din opera Traviata; de această dată aria
mare din actul întâi, spre exemplu, a fost oferită zilele
trecute în încheierea recitalului.

Atitudinile scenice cu susţinere dramatică intensă pot fi regăsite inclusiv pe parcursul scenei finale din
opera Roberto Devereux de Gaetano Donizetti. Au existat momente de excelenţă care este firesc a fi
evidenţiate, momente vocale susţinute cu vigoarea emisiei de soprană spintă; am în vedere Valsul
Musettei din opera Boema de Puccini, susţinut cu o dezinvoltură scenică cuceritoare şi, de asemenea, o
arie care i-a fost dedicată artistei în mod special de compozitorul Marco Giubileo, arie oferită la noi în
primă audiţie absolută.

Evident, un program de asemenea amploare – în partea secundă a recitalului au mai fost oferite pagini
celebre datorate lui Pietro Mascagni, lui Charles Gounod – a avut nevoie de o pregătire vocală pe
măsură. In prima parte a programului au putut fi audiate pagini ale Barocului muzical –  sensibilitate
fluent etalată pe parcursul unei celebre arii datorată lui Antonio Cesti, dar şi momente lirice mai recente
notate de Erik Satie – o vocaliză din ciclul Gymnopedie-ilor, sau celebrul chanson Les Chemins de l
Amour melodizat de Francis Poulenc.

Inspirată idee, susţinerea instrumentală a programului primei părţi a fost asigurată de ghitaristul Bogdan
Mihăilescu! ...iar susţinerea momentelor părţii secunde a programului am datorat-o pianistei Vasilica
Stoiciu Frunză, muzician cu extinsă experienţă în domeniul genului de operă.
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Blogurile adevarul.ro reprezintă o platformă online
care conține text bloguri profesionale, analize și
comentarii argumentate semnate de autori care
provin din diverse domenii: de la scriitori și artiști la
specialiști în politică externă sau drepturile omului.
Prin textele publicate pe Blogurile adevarul.ro, ne
propunem să aducem un plus de valoare
dezbaterilor din mediul online românesc.

Nu de puţine ori, vocile curajoase stârnesc controverse,
sunt blamate sau elogiate. Platforma de bloguri
adevarul.ro şi-a asumat misiunea riscantă de a
încuraja dialogul deschis între comunităţi, indiferent de
divergenţele dintre acestea. Diversitatea este unul
dintre principiile fondatoare ale platformei, de aceea
promovăm oameni cu opinii diametral opuse în aceeași
măsură, astfel încât voi, cititorii, să aveți conturată, cât
mai exact, tema respectivă. Abordările, ideile și
principiile cu care vă identificați depind exclusiv de voi.

Dincolo de personalităţile din viaţa publică din România,
noi credem că cei mai interesanţi bloggeri sunt cei pe
care încă nu-i cunoşti. Credem în puterea pe care o au
mesajele de pe bloguri şi ştim că lumea ar fi mai
frumoasă dacă oamenii s-ar confrunta cu condeiul în
mână. Vă încurajăm să citiți textele bloggerilor
adevarul.ro, să le urmăriți prestațiile în emisiunile
Adevărul Live și să folosiți argumentul ca unică „armă“
de dezbatere cu aceștia.

Comentariile sunt moderate de departamentul
Community Desk al redacției „Adevărul“, iar
bloggerii nu au posibilitatea de a șterge comentarii.

În schimb, bloggerii adevarul.ro au libertatea de a-şi
publica singuri textele pe adevarul.ro, astfel că
intervenţia editorilor asupra acestor articole este una
care să se încadreze în termenii şi condiţiile stabilite de
comun acord prin Ghidul de bune practici. Cu toate că
„Adevărul” încurajează dialogul, opiniile exprimate în
rubrica de bloguri sunt asumate în totalitate de bloggeri
şi nu reprezintă neapărat poziţia ziarului. 

Conținutul articolelor de pe platforma de Bloguri
adevarul.ro este protejat de către dispoziţiile legale
incidente. Bloggerii adevarul.ro, dar și „Adevărul“ dețin
drepturile de autor pentru articolele scrise pe această
platformă.

Sunt interzise copierea integrală, reproducerea,
recompilarea, modificarea, precum şi orice
modalitate de exploatare a conţinutului text
blogurilor de pe adevarul.ro pe alte site-uri.
Preluarea de informaţii de către publicaţii sau, după
caz, site-uri web poate fi făcută numai în acord cu
termenii agreaţi de către Clubul Român de Presă:
„Preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate
realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi
jumătate din articolul sau ştirea în cauză (...)“.

Citarea unor scurte extrase din articolele postate pe
Blogurile adevarul.ro se face astfel:

- în primul paragraf al articolului se va preciza atât
numele bloggerului, cât și faptul că textul provine de pe
platforma de bloguri adevarul.ro; ex: scrie Ion Popescu
pe blogurile adevarul.ro;

- la sfârșitul articolului, se va preciza într-un mod vizibil
sursa: blogurile adevarul.ro și persoana care semnează
articolul, cu link catre articolul integral de pe
adevarul.ro; ex: Textul integral, semnat de Ion Popescu,
pe blogurile adevarul.ro.

Citește-l pe Blogurile adevarul.ro pe cel pe care îl
respecți, pe cel care te intrigă, pe cei cu care ești în
dezacord sau în asentiment, pe autorii și autoarele
care îți deschid o nouă perspectivă.
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