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INTERVIU

Unul dintre numele celebre ale generaþiei sale la nivel internaþional, mezzosoprana Ruxandra
Donose s-aa bucurat de aprecierea criticii ºi a publicului pe scenele de operã ºi în sãlile de concert peste tot unde a cântat, în întreaga lume. Vocalitatea ei expresivã, muzicalitatea ºi eleganþa
prezenþei scenice i-aau permis abordarea unui repertoriu larg atât de operã, cât ºi vocal-ssimfonic. De la Opera de Stat din Viena, angajamentele au condus-oo în întreaga lume, de la Royal
Opera House Covent Garden din Londra la Metropolitan Opera New York, de la San Francisco
Opera la operele naþionale din Paris, Berlin, Los Angeles, Munchen, Madrid ºi Tokyo.
- Ruxandra Donose, ai susþinut strãlucit
doctoratul la Universitatea de Muzicã
din Bucureºti ºi, totodatã, publicul te-a
aplaudat entuziast pe scenele noastre de
concert. Dacã ar fi sã amintesc, în
ultimele luni, melomanii din România teau vãzut ºi te-au ascultat în spectacolul
“Cele trei Dive”, în simfonia “Cântecul
pãmântului” de Mahler, în opera
“Werther” de Massenet. Când poþi te
întorci ºi acasã... Ca artist, bãnuiesc cã
este o mare bucurie sã ºtii cã ai în jurul
tãu familia.
- Pentru un artist este extrem de important
sã aibã o familie, care îi va aduce întotdeauna, fireºte, mari bucurii. ªtiu cã pãrerile sunt
împãrþite, existã artiºti care cred cã trebuie
sã fii singur pentru a te putea concentra
numai asupra carierei... Din fericire pentru
mine, niciodatã n-am gândit aºa ºi viaþa mia demonstrat cã n-am greºit.

- În aceste condiþii, cred cã pentru o
vedetã internaþionalã, care zboarã mult
cu avionul de la un teatru la altul, de la o
metropolã la alta ºi la alta, trebuie sã fie
greu.
- Sigur cã este greu! Este dificil sã te
împarþi, dar cred, de asemenea, cã astfel
se realizeazã un centru de echilibru foarte
corect faþã de tine. Existã pericolul,
foarte uºor, sã te dezechilibrezi în lumea
asta nebunã ºi cu concurenþa asta sãlbaticã pe care o vezi la tot pasul. ªi familia este cea care te ajutã sã stai cu
picioarele pe pãmânt. De aceea este bine
sã ºtii, sã intuieºti la momentul potrivit
cã existã valori de viaþã pentru care meritã sã faci orice efort...
- Pentru care meritã sã exiºti ! Valori
stabile din totdeauna.
- Da, care nu se perimeazã, nu se pierd,
care nu se schimbã.
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