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Ce îrrseamnà pentru dvs. aparitia pe
scena Festivalului,,George Enescu"?
Esteun mare eveniment. Eu am crescut
la umbra Festivalului ,,Enescu".Penhrr
mine esteoîntâlnire miticà a muzicieniIor din lumea întreagà. Toti idolii mei, ùrcepând cu David Oistrah çi Szering,au
fost prezen{ipe scenaacestuiprestigios
festival. Estepoate cel mai frumos eveni-

Cum caracterizati colaborarea cu
pianista Thérèse Dussaut?
Esteo mare prietenie. Thérèse Dussaut
esteo artistà deosebità,cunoscutà publi'70
a cântat cu toate
cului român. În anii
orchestreletàrii si a avut colaboràri muzicale foarte intense cu mae$trii Brediceanu. Elenescu, precum $i cu mari
compozitori români - Theodor Grigoriu,
Dumitru Capoianu.Esteo persoanàfoarûededicatàRomâniei. Am marea plàcere
de a o fi convins sà interpreteze pentru
prima datà opera lui Enescu.Sunt foarte
fericità sà lucrez cu ea Sonata ,,Torso",
care esteo capodoperàatât de pufin cunoscutà. Chiar din repertoriul enescian,
Sonatelea doua si a treia sunt mult mai
desprezentatepe scenà.Aceastàsonatà,
asa-zisà,,Torgo",scrisàîn 1911, se allà
exactùr timp çi stilînhe celedouà sonate
amintite. Estepremonitoare Sonatei a
III-a, dar în acela$itimp estefoarte influentatà de muzica francezâ de la începutul secolului)CX.

ra cu viola. Este dificilà aceastà tuecere de la un instrument la celàlalt?
Credcà da. Am început sà cânt la violà
acum weo cinci ani si am abordat multe
capodoperealereperhoriuluiatât concertant, cât $icameral. Thien'y Huillet, sotul
meu, care estecompozitor, mi-a çi scriso
piesàfabuloasà ,,Copilulîn pàdure", în
care schimb vioara cu viola de znce ort.
Estepiesa din repertoriul muzicii contemporane care m-a Încântat cel mai
mult simi-adat ideeadea altemainstrumentele$iîn cadrul unui recital.Pentru
public pare putin ca o scenàde operà. La
Bucureçti cânt o splendidàpiesàa soh.rlui
meu - ,,Preludiupentru violà çi pian" - 5i
superbaSonatàdeHindemith op. 1 1, nr.
4 - ,,Fantezia",care estecu adevàrat o
lucrare ceiti taie respiratia.Pentrumine.
viola este o necesitate esteticà. Nu cânt
nici pentru glorie ;i nici pentru virtuozitate, cânt dintr-o necesitatede a da publicului, în timpul unui recital, o
càlàtorie mult mai profundà în lumea
fantasticà a timbrului muzical.

La Festivalul ,,Enescu" sustineti un
recital inedit, în care schimbati vioa-

Cum at-i caracteriza îrr doar câteva
cuvinte aceastà càlàtorie prin crea-

fii semnate de Hindemith, Enescu,
Poulenc, HuiIIet çi Ravel, pe care o
oferit-i publicului
în Festivalul
..Enescu"?
Esûeo càlàtorie în spafiu, nu în timp. Majoritaûeaoperelornu sunt foarbeîndepàrtate, mai pufin opera lui Thierry Huillet,
careesûescrisàînanul 2000. Esteo càlàtorie în spatiu deoareceSonata lui Poulenc, dedicatà lui Garcia Lorca, evocà
suferinta, Parisul anului 1.942, NDoilea RàzboiMondial çi facelegàtura cu suferinfa çi poeziaSpanieiprintr-un citat a]
lui Lorca - ,,Chitarafacesà plângà viseIe".Aceastàlucrare m-am gândit cà este
foarte potrività a se alàtura ,,Fanteziei"
lui Hindemith, o creatie splendidà de tinerete, care este un vis de varà, iar
,,Tzigane"de Ravel esteo piesà atât de
intensà çi de aproape de sullehrl românesc, de spiritul muzicii lui Enescu.Este
surprinzàtormodul în careun compozitor occidental a integrat sonoritàtile folcloricegi spiritul làutàresccu frenezia.
bucuria Sifagismul làutarilor. Piesalui
Thierry Huillet estede o înaltà spiritualitate, este o piesà religioasà,preludiul
unei lucràri mult mai lunei care se

nume$te ,,Drumul crucii". Are o laturà
misticà, care se alàturà misticismului
prezent si la Hindemith, çi Ia Enescu.
Acest recital esteun adevàrat microcosmos. Pieselesunt alesecu foarte multà
pasiune çi cu foarte mu-lt respect.
Cum açtepta{i întiilnirea cu publicul
dinRomânia?
Cu mare emotie. Nu am mai cântat pe
scenaAteneului Român de când aveam
1 7 ani si au trecut de atunci 20 de ani.
Ateneul Român pentuumine esûeo scenà
istoricà. Oriunde a$ cânta ùr lumea
aceasta,dacà închid ochii, o parte din
ceeace trarsmit esùeadresatàpublicului
român. Pentru mineestecasi cum asreveniîn familie. Nu weau sà mà adresez
publicului român decâtprin vioara çiprin
viola mea. Astfel sunt ceva mai convingàtoare decât spunând cât îmi lipseçte,
sau spunând cà aç dori atât de mult sà
cânt ùr tarà. Spersàrevin din ceùr cemai
des,simt cà am cu ascultàtorii români o
Iegàturà foarte strânsà. Ei sunt primul
meupublic çi n-am sàJ uitniciodatà.
Sebastian Cràciun

