Viața muzicală
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În 1953, lua ființă la Brașov Teatrul Muzical, devenit, în anul
2000, Opera Brașov. Sunt 60 de ani de activitate remarcabilă și de
reprezentare onorabilă a artei teatrale lirice.
De-a lungul timpului, au evoluat aici mari personalităţi artistice:
solişti ca Virginia Zeani, Nicolae Herlea, Elena Cernei, Ludovic
Spiess, David Ohanesian, Eugenia Moldoveanu, Ion Dacian, Octav
Enigărescu, Pompei Hărăşteanu, Cleopatra Melidoneanu, Dorin
Teodorescu, dar şi stele de azi – Nelly Miricioiu, Felicia Filip, Liliana
Ciobanu Văduva, Marius Brenciu, Marian Pop, Maria Diaconu,
Liliana Faraon etc.; dirijori precum Jean Bobescu, Petre Sbârcea,
Cornel Trăilescu, Ilarion Ionescu-Galaţi, Ladislau Roth (Mexic),
Corneliu Calistru, Victor Dumănescu, Silviu Panţâru, Jean Marie
Juan (Franţa), Alfonso Saura (Spania) și în prezent Traian Ichim;
regizori de talia lui Jean Rânzescu, Hero Lupescu, George Zaharescu,
Carmen Dobrescu, Cristian Mihăilescu și, în prezent, distinsa doamnă
Anda Tăbăcaru Hogea; scenografi ca Nicolae Holbea, Gheorghe
Codrea, Viorica Petrovici și, în prezent, tânăra Rodica Garștea; coregrafi renumiți: Oleg Danovski, Francisc Valkay, Edina Papo.
Pe scena Operei din Braşov au fost montate peste 115 titluri de
operă, operetă sau balet. Între succesele sale se înscriu participările
la mari festivaluri din țară sau din Europa: Festivalul Internaţional
„George Enescu” Bucureşti (1988), Festivalul „Mozarteum”
(Salzburg, 2000), cu opera Nunta lui Figaro de W. A. Mozart – este
primul și singurul teatru liric românesc care a reprezentat într-un
festival opera lui Mozart, în patria lui Mozart.
În 2003, a fost organizată la Braşov prima ediţie a Festivalului
Internaţional de Operă, Operetă şi Balet, ce a reunit nume de
mari artişti din România şi Europa. La cea de-a XI-a ediție a acestui Festival, Opera Brașov a încercat și a reușit să aducă în lumina
reflectoarelor talentul, frumosul, ineditul, surpriza...
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Două au fost momentele marcante, deosebite, așa-numite
„pietre de încercare” în acest Festival 2013: tripticul lui Puccini,
din seara de start a festivalului, cu cele trei opere într-un act: Il
Tabarro, Suor Angelica și Gianni Schicchi, într-un singur spectacol-eveniment. Voci celebre acompaniate de Orchestra Operei
Brașov, condusă de o mare personalitate în arta dirijatului, Ciprian
Teodorașcu (București), și soliștii valoroși, de categoria lui Adrian
Marcan, Valentina Mărgăraș, Cristina Radu (în rolul Angelicăi),
Hector Lopez (Mexic), Alexandru Aghenie – o tânără speranță a
Operei Brașov, care a debutat în rolul lui Gianni Schicchi –, au ridicat Opera la un nivel al performanței râvnit de multe teatre lirice
din țară și din străinătate. Concepția s-a desăvârșit grație neobositului Ovidiu Mezei, care a gândit și acompaniat la pian aceste trei
opere, adunate apoi într-un splendid și îndrăzneț spectacol în deschiderea Festivalului.
Dar o excepțională izbândă a Operei Brașov, care întregește trilogia verdiană din repertoriul tearului brașovean, este Trubadurul.
Dintotdeauna un vis al colectivului Operei locale, Il Trovatore s-a
concretizat ca spectacol la sărbătorirea celor 60 de ani ai săi de viață
artistică, sub semnătura unui minunat regizor, doctor în muzică,
Anca Tăbăcaru-Hogea, și sub comanda orchestrală a tânărului,
dar experimentatului dirijor Traian Ichim. Întreaga concepție
regizoral-scenografică se construiește în preajma Azucenei, eroina
magistral interpretată de Carmen Topciu, de Asineta Răducan și
de Mihaela Ungureanu Binder (de la Staatsoper Viena).
Un element de noutate este faptul că spectacolul a fost realizat în trei distribuții diferite, acoperite aproape în întregime de
soliștii Operei Brașov, exceptând tenorii Hector Lopez (Mexic)
și Cosmin Marcovici (Iași). Rezultatul a fost un succes incontestabil.
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Cristina Radu (Leonora), cea mai tanără soprană a Operei,
proaspăt doctor în muzică, prezență scenică excepțională, a marcat vizibil succesul spectacolului în festival. Alături de Alexandru
Aghenie (în rolul Conete de Luna) – o altă speranță a Operei
Brașov – cunoscut și îndrăgit de public de la debutul său (în Faust
de Gounod, premiera la Opera Brașov, în 2010) și de Asineta
Răducan (Azucena) succesul a fost garantat. Unui adevărat
„titan”, atât prin calitățile sale artistice, cât și ca preferat al publicului, Adrian Marcan (Conte de Luna, în prima reprezentație a
Trubadurului), i s-au alăturat Valentina Mărgăraș (Leonora ) și
Hector Lopez (Manrico). Mereu extraordinar, „cutremurător”, sensibilizând publicul, este corul operei – sub conducerea maestrului
Ciprian Tutu.
Tânărul dirijor Traian Ichim, artist cu viziune modernă asupra
spectacolului, ca fenomen complex, de amplă desfăşurare, urmărind
la fiecare reprezentaţie păstrarea cât mai strânsă a legăturii scenă‐orchestră, a ritmului spectacolului, e preocupat constant de a pune
în valoare latura dramatică a partiturii muzicale, făcând permanent
legătura muzică‐text, legătură specifică spectacolului de operă.
Il Trovatore, înscris în repertoriul Operei Brașov în noiembrie
2013, sub semnătura unui remarcabil regizor, Anca Tăbăcaru
Hogea, a unui remarcabil dirijor, Traian Ichim, și a unui îndrăzneț
scenograf, Rodica Garștea, este un spectacol de vârf al Operei
Brașov, un punct de referință în istoria sa ca teatru liric.
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