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MUZICÃ
În mâinile tânãrului artist se gãseºte
celebra vioarã Stradivarius Elder –
Voicu din 1702, instrument de o inestimabilã valoare, ce face parte din
Patrimoniul Naþional al României,
câºtigatã prin concurs. Iatã ce mãrturiseºte tânãrul artist: ”Nu cred sã
existe bucurie mai mare pentru un violonist ca aceea de a cânta pe o vioarã
ieºitã din mâinile lui Antonio
Stradivari. Încã de când eram mic leam ascultat sunetul (în înregistrãrile
unor violoniºti celebri precum David
Oistrach, Arthur Grumiaux sau Zino
Francescatti) ºi am visat la ele. Zicala
“fii atent la ce visezi, cãci s-ar putea
ca visul sã devinã realitate!” s-a adeverit. Astfel, anul trecut, într-o frumoasã dimineaþã de noiembrie, am
primit vioara la care râvneºte orice
violonist român: Stradivarius ElderVoicu. Însuºi numele ei vorbeºte
despre un trecut plin de succese; cu
siguranþã nu este deloc uºor sã te ºtii
succesorul marelui nostru violonist Ion
Voicu. Eu am luat-o ca pe o provocare; aceea de a arãta lumii întregi de
ce sunt capabil cu adevarat. De
nenumãrate ori simþisem pe scenã
nevoia unui plus de putere a viorii,
mai ales în concertele mari, în care
instrumentul solist trebuie sã þinã piept
întregii orchestre. Cu câtã încântare
am descoperit naturaleþea ºi aparenta
lipsã de efort cu care Stradivarius-ul
dominã sonoritãþile orchestrale! Este
mai mult decât un vis, este o poartã
deschisã cãtre marea muzicã”.
Tomescu a urmat exemplul violonistului Joshua Bell, care în 2007 a interpretat piese clasice într-o staþie de
metrou pe Washington, pentru cauze
nobile. Experimentul “Stradivarius” a
constat într-un recital susþinut pe 10
aprilie 2009 de violonistul Alexandru
Tomescu timp de 35 de minute, în
staþia de metrou Piaþa Victoriei din
Capitalã. Tânãrul artist a încântat
auzul trecãtorilor cu celebra vioarã

Stradivarius, deþinutã anterior de
regretatul Ion Voicu. Oamenii l-au
recunoscut sau nu pe violonistul
român, dar sensibilizaþi de muzica
interpretatã i-au pus în cutia viorii
aproximativ 3.300 lei, bani care au
fost donaþi Asociaþiei Naþionale a
Nevãzãtorilor. Acest experiment, realizat de Alexandru Tomescu ºi TVR,
deschidea
“Turneul
Naþional
Stradivarius 2009”, desfãºurat în
perioada 15 aprilie -16 mai pe un
itinerar compus din 20 de oraºe ale
þãrii.
Dupã marele succes naþional ºi internaþional, cu recitalul cuprinzând integrala Capriciilor pentru vioarã solo de
Nicolo Paganini, Alexandru Tomescu
a încheiat activitatea formaþiei camerale “Romanian Piano Trio”, recompensatã cu numeroase premii:
Premiul pentru Muzicã al Radio
România Cultural ºi premiul „Iosif
Sava” al Uniunii Criticilor Muzicali.
Artistul a lansat recent un nou concept
de programe concertistice, de facturã
modernã. Ideea se concretizeazã în
urmãtorul slogan original, formulat
de marele violonist în 29 noiembrie
2011, înaintea iniþierii unei noi formaþii cu care, acum, a întreprins un
alt turneu eveniment: Trio Strad,
turneul „ArTime”, 5-21 decembrie
2011: ”ªtii cum e bun? Bun e cum îþi
place þie! Pentru cei la costum ºi papion servim Very Classic: Brahms si
Djvorak. Pentru cei la sacou ºi cravatã: Light Classic- puþin Chopin, o
bucatã de Paganini plus deserturi surprizã. Pentru cei la blugi ºi cãmaºã:
Fussion Classic. Alãturi de maestrul
Berti Barbera”
Grigore Constantinescu
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