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Festivalul SoNoRo XV "Pasarea Maiastra", din
31 octombrie
Editia a XV-a a Festivalului SoNoRo va fi celebrata sub numele de „Pasarea
Maiastra”, o referire directa la simbolul festivalului, o pasare care s-a
reinventat de-a lungul timpului, reusind si in acest an sa razbata si sa zboare
din nou spre inaltimi, in pofida tuturor greutatilor din prezent, scri
Hotnews.ro.
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Fiind un an atipic, cu multe dificultati si incertitudini, Festivalul SoNoRo va avea doua parti: va
incepe la Brasov, in perioada 31 octombrie - 2 noiembrie, include un concert extraordinar la
Castelul Cantacuzino din Busteni, pe 1 noiembrie, si va continua la Sibiu pe 3 si 4 noiembrie.
Concertele din prima parte a festivalului vor fi transmise online; mai multe informatii pe
www.sonoro.ro.

A doua parte a festivalului va avea loc la Bucuresti intre 2 - 9 decembrie, cu un preambul pe 5
noiembrie, concertul „Á Beethoven” (Lui Beethoven), dedicat marelui compozitor Ludwig van
Beethoven, sustinut la Resedinta Ambasadorului Republicii Federale Germania si transmis online.
in conditiile in care salile de concerte se vor redeschide la inceputul lunii decembrie, Festivalul
SoNoRo va fi organizat in Bucuresti cu public. Dupa bunele practici ale turneului SoNoRo Conac
si a Festivalului Musikland, desfasurate cu succes in vara acestui an, dar si in conditiile
exceptionale din prezent, organizatorii vor crea cadrul necesar desfasurarii concertelor, in acord
cu noile reguli impuse de autoritati si cu atentie desavarsita pentru starea de siguranta a
publicului care participa la concerte.
Toate aceste eforturi de organizare si schimbari sunt surprinse cu umor in spotul festivalului, o
animatie realizata de echipa formata din Matei Branea (story, regie si concept grafic, animatie),
Ana Branea (story, editor video) si Dan-stefan Rucareanu (sound design).
Festivalul SoNoRo XV „Pasarea Maiastra” elogiaza opera lui Brancusi si anul Beethoven
Prin tema sa, Festivalul SoNoRo aduce anul acesta un elogiu operei lui Constantin Brancusi.
Sculptorul care canta la fluier si care si-a construit singur o vioara a fost celebrat anul trecut in
cadrul Festivalului International „Europalia”, eveniment care a avut Romania ca tara invitata si a
fost inaugurat printr-un concert extraordinar SoNoRo. Dintre evenimentele care vor celebra
mostenirea marelui sculptor roman, Festivalul SoNoRo, in parteneriat cu Galeria DADA, va oferi
publicului o expozitie itineranta cu fotografii si afise originale ale lui Brancusi, dar si proiectia unui
film oferit de Docuart, care contine imagini din atelierul lui Brancusi, prezentat anul trecut la
BOZAR, in cadrul „Europalia”.
Precum Brancusi a sculptat „Pasarea maiastra” in 29 de variante pentru a reda „esenta zborului” intro forma statica perfect echilibrata, editia din acest an a Festivalului SoNoRo a trecut prin adaptari
multiple ale programului, locurilor si artistilor, pentru a obtine cea mai sigura varianta pentru
publicul meloman. „Eu am facut piatra sa cante pentru Omenire. Sculpturile mele sunt chiar si
pentru cei orbi. Ceea ce va daruiesc eu este bucurie curata.”, marturisea Brancusi; in acelasi mod
Festivalul SoNoRo isi propune sa ofere bucuria sunetului prin limbajul rafinat al muzicii de
camera, sa deschida sufletele si sa atenueze anxietatile din aceasta perioada.
„Ce este arta, ce este realitatea, ce este exteriorul si cum se diferentiaza de esenta magica a
lucrurilor? – acestea sunt intrebarile la care reflecta genialul artist Constantin Brancusi prin
intermediul formelor sale revolutionare. Acestea sunt si intrebarile la care editia «Pasarea
Maiastra» a Festivalului SoNoRo incearca sa raspunda. Noi, muzicienii, suntem cu totii un fel de
artizani pentru ca avem de-a face cu instrumentele noastre din lemn, par, fildes sau metal.
Precum un sculptor, sculptam direct in material, incercand sa descriem lucruri indescriptibile care
ne transporta atat pe noi, cat si pe ascultatori pe un taram fermecator. Fiecare concert din acest
an este creat in jurul miraculosului, al pasarilor, al naturii si in jurul a tot ce traieste si renaste.
Exista adevar in cuvintele marelui sculptor Brancusi: „Nimic nu se poate inalta la umbra marilor
arbori!”, insa la SoNoRo ne place sa credem despre concertele de anul acesta ca sunt ca un stol
de pasari magice pe ramurile unui copac puternic, precum opera remarcabila a lui Constantin
Brancusi.”, declara Diana Ketler, directorul artistic al Festivalului SoNoRo.
Festivalul SoNoRo il onoreaza si pe compozitorul Ludwig van Beethoven, de la nasterea caruia
se implinesc 250 de ani. Cateva capodopere beethoveniene vor rasuna pe parcursul intregului

festival, in semn de reverenta catre geniul acestui compozitor si in parteneriat cu Ambasada
Germaniei, tara care a preluat de curand presedintia Uniunii Europene si in care s-a nascut
Beethoven, acest spirit universal.
„Artistii traiesc prin arta lor, iar un astfel de moment festiv – editia a XV-a a festivalului nostru – va fi
sarbatorit cum se cuvine in mediul online. Aproape totul s-a schimbat in vietile noastre din luna
martie pana in prezent si este necesar sa dam dovada de flexibilitate si creativitate in regandirea
activitatilor profesionale. Vom face totul ca sa transmitem starea de gratie pe care muzica de
camera o creeaza in spatiul vibrant dintre artist si spectator. Facand referire la Brancusi, este
vital ca muzica sa continue sa ne sculpteze sufletul si sa ne dea forta si increderea ca vom
depasi acest moment complicat.”, spune Razvan Popovici, directorul executiv al Festivalul
SoNoRo.
Concertele Festivalului SoNoRo XV „Pasarea Maiastra” vor avea loc in perioada 31 octombrie - 9
decembrie 2020, la Brasov, Busteni, Sibiu si Bucuresti, sub nume ludice precum „Dodo”, „Night
Owls” (Pasari de noapte), „Nils Holgersson’s Flight” (Zborul lui Nils Holgersson) sau poetice, cu
referire la opera lui Constantin Brancusi: „The Sleeping Muse” (Muza adormita), „The Table of
Silence” (Masa tacerii) si „The Magic Bird” (Pasarea maiastra). De asemenea, in programul
festivalului sunt incluse concertele „Above The Clouds” (Dincolo de nori) si Á Beethoven (Lui
Beethoven), dedicate compozitorului Ludwig van Beethoven.
Dintre muzicienii invitati amintim nume importante ale scenei internationale, precum Mihaela
Martin (vioara), Nicolas Dautricourt (vioara), Alissa Margulis (vioara), Marc Bouchkov (vioara),
Razvan Popovici (viola), Tomoko Akasaka (viola), Vladimir Mendelssohn (viola), Frans
Helmerson (violoncel), Justus Grimm (violoncel), Natalie Clein (violoncel), Diana Ketler (pian),
José Gallardo (pian), Cristiana Mihart (pian), Janne Thomsen (flaut) si Pablo Barragan
Fernandez (clarinet).
Festivalul SoNoRo saluta festivalul Les Films de Cannes à Bucarest 2020
Ziua zero a festivalului va avea loc la Bucuresti, in curtea gradinii Carturesti Verona, pe 30
octombrie, la ora 19:00, in cadrul festivalul „Les Films de Cannes à Bucarest”. Muzicienii Valentin
serban (vioara), Razvan Popovici (viola) si Justus Grimm (violoncel) vor oferi celor prezenti la
proiectia filmului din seara respectiva un moment muzical menit sa marcheze inceperea
festivalului de muzica clasica si finalul celui de film.
Pentru mai multe detalii si programul complet:www.sonoro.ro
infiintat i?n anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de camera in prim-planul vietii culturale
romanesti si a inclus scena muzicala romaneasca intr-o retea de festivaluri europene de inalta
tinuta. Pe langa parteneriate regulate cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel si
Japonia, SoNoRo a concertat in unele dintre cele mai renumite sali din lume, cum ar fi Wigmore
Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim si Carnegie Hall din New York.
Platforma culturala SoNoRo include Festivalul SoNoRo (15 ani), SoNoRo-Interferente, programul
de burse si workshop-uri pentru tineri muzicieni (14 ani), SoNoRo On Tour (13 ani), SoNoRo
Arezzo (10 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale gazduite de cladiri de patrimoniu din
Romania (8 ani) si SoNoRo Musikland – festival dedicat traditiilor si patrimoniului arhitectural al

zonei Haferland (2 ani).
SoNoRo este membru al European Festivals Association.
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