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Ideea initierii seriei intitulaûe,,Erescu
çi contemporaniisài" - ce a debutat
la Salamicà a
Sâmbàtà,5 Septembrie
Marie
Palatuiuicu recitalulvioloncelisûei
pianistului
CédricTiberHallynck çi al
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pe de o parte, din perspectivacomparàrii
ei cu operele unora dintre confrati - în
fapt, a inûegràrii sale în ,,spiritul timpulû" -, pede altà parte,din perspectivainterpretàrilor datorate artiçtilor de peste
hotare. În acestcontext s-a situat si recitalul sust-inutLuni, 7 Septembrie,la Ateneul Român, de càtre violonista si
violista Clara Cemat - rezidentàîn Fran[a depestedouà decenii- çi pianista francezàThérèseDussaut - douà nume bine
cunoscutepublicului nostru.

(1922) -,Frcncis Poulenc- Sonatapentru vioarà çi pian op. 11 (1942) - sl
Maurice Ravel - ,,Tzigane",de asemenea pentru vioarà çi pian (19 24).

Ineditul recitalului l-a constituit atât
aparif,a Clarei Cemat în calitate de violistà, cât çi includerea în program a douà
lucràri din zilelenoastre:,,Preludiu" pentru violà çi pian de Thierry Huillet çi
,,Printemps" de Robert Dussaut: prima,
tutelatà de spiritul enescian, venit din
Ales cu sensibilitate si inteligentà, Sonata a III-a ,,încaracûerpopuiar româprogramul a relevat latura impresionis- nesc", adânc înràdàcinat îr spiritul pianistului francez- pasionat promotor al
tà, nu doar a muzicii de tinerete a lui
-,.Konzertstrick"
pentru muzicii lui GeorgeEnescuîn compania
CeorgeEnescu
violà çi pian (1906) si Sonata ,,Torso" Clarei Cemat -, iar cea de-a doua, un
pentru vioarà çi pian (1911), pe care ,,crochiu" impresionist cu ecouri din rafiClara Cernat a imprimat-o cu exact un namenhrl stilistical unui CésarFranck.
deceniu în urmà, împreunà cu sot-ulei,
Thierry Huillet, pentru Casa de discuri in prima parte a dupà-amiezeide luni,
,,Lanuit transligurée" -, ci çi a câtorva Clara Cemat a schimbat vioara cu viola,
partituri din tinere{ea contemporanilor
în ..Korzertsh.ick"de CeorgeEnescu,
lui: Paul Hindemith - Sonata în Fa ma- ,,Preludiu" de Thierry Huillet si Sonata
jor pentru violà çi pian, op. 11, nr. 4 op. 1 1, nr. 4 dePaulHindemith. Impresi-

onismul cu accente romantice al piesei
lui Enescu s-a reflectat în lucrarea lui
Thierry Huillet, dar çi în Sonata lui Hindemith. Sunetul violei Clarei Cernat a
avut o rezonanfà caldà, catifelatà, confesivà, într-o deplinà concordanfà cu perlajul çi fluen{a melodicà ale pianului.
Simtul echilibrului diferitelor intensitàt-i
sonore, stiinta de a valorilica ,,centtife"
frazei muzicale çi anvergura pianisticà
au transformat-o pe Thérèse Dussaut
într-un partener ideal pentru Clara Cernat - energicà çi visàtoare, cu o tehnicà
spectaculoasàsi o cunoaÇterea detaliului inlinitesimal, ce conferà muzicii o
aurà fuanscendentà,chiar si ùr pasajele
de maximà virhrontatn.

roase,elegante,nuanfate, cu pauzeexpresive,pe care Clara çtie sà le valorifice,
investindu-le cu spiritualitate, au fàcut
corp comun cu precizia ritmicà çi tehnicitatea pusà mereu î,n slujba expresiei
de càtre ThérèseDussaut.Dupà Sonata
neliniçtità, dar si jucàusà si grafioasà, a
lui Poulenc, în care Clara Cernat $i-a
dezvàluit latura ludicà a personalità{ii
sale çi dupà piesa oniricà ,,Printemps'1a
lui Dussaut - o adevàratà impresie picturalà, ca o acuarelà -, programul s-a
încheiat stràlucit cu rapsodia,,Tngane"
de Maurice Ravel.

La cererea unui public vàdit entuziasmat, cele douà interprete au mai cântat
-transfigurate de fluidulmuzicii çi al coÎn partea a doua a prograrnului. Clara muniunii umane si artistice- Habanera,
Cemat a apàrutîn postura de violonistà, din Rapsodiaspaniolàde acelagiMaurice
interpretând, alàturi de Thérèse Dus- Ravel. S-apecetluit astfelo splendidàcosaut, Sonata,,Torso"de'GeorgeBnescu, laborare.menità sàconfereo nouà prosSonatapentru vioarà çi pian de Poulenc, pe{ime personalitàFi lui GeorgeEnescu.
piesa lui Robert Dussaut $i celebra ,,Tzigane" de Ravel. Frazele ample, geneDespina Petecel-Theodoru
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