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The Masterpiece, intr-adevar o opera de arta!
O suta patruzeci de artisti au performat timp de exact o suta patruzeci de
minute, ceea ce suna mai mult a matematica decat a ceva legat de arta si
totusi, cu doua zile in urma, la Sala Palatului, am avut ocazia sa vad si sa
ascult ceva ce nu stiam ca poate exista, adica un spectacol inedit, cu artisti la
care am simitit bucuria cu care si-au jucat rolul pe scena.
Practic, am asistat la o imbinare intre muzica clasica, muzica usoara, balet, jocuri de lumini cu
lasere, efecte pirotehnice, ideea principala fiind aceea de-a se reproduce muzica unor filme
celebre, pe care le-am vazut sau ar trebui, daca nu am facut-o pana acum, sa ne propunem sa le
vedem pe marile noastre ecrane.
De departe cele mai apreciate si aplaudate momente au fost cele sustinute de catre celebra
violoncelista americana Tina Guo, care este recunoscuta ca unul dintre cei mai talentati si
inovatori muzicieni din intreaga lume. Acesta este si motivul pentru care si are o carte de vizita
atat de impresionanta, fiind solista pentru o serie de productii cinematografice de mare succes,
precum Iron Man 2, Sherlock Holmes, Diablo III, Call of Duty, CSI: NY sau Inception, acesta din
urma fiind-mi recomandat, cu mare caldura, chiar de catre una dintre protagonistele
specatocolului, Noemi Jakab, o tanara studenta la Conservator care, cu toate ca traim intr-o
perioada de criza, cand mai toata lumea se gandeste doar la bani, era atat de entuziasmata ca a
putut fi pe scena, intr-o asemenea companie, incat ar fi cantat, fara nicio ezitare, chiar si in mod
gratuit!
O alta surpriza placuta a fost si solista Uyanga, din Mongolia, care s-a remarcat prin vocea sa
etnica deosebita, de-o amplitudine de neimaginat, care acoperea de multe ori intreaga Orchestra
Simfonica Bucuresti, fara a se intelege ca aceasta din urma nu si-ar fi facut pe deplin datoria si
nu ar fi incant audienta, pe tot parcursul spectacolului.
Desigur ca s-a simtit si implicarea in acest proiect a unor maestri compozitori de la Hollywood,
respectiv Hans Zimmer, John Williams sau Thomas Bergersen, adica nu mai putin decat
castigatori ai unor faimoase premii Oscar, Gramy sau ai Globului de Aur.
Pe langa felicitarile pe care trebuie sa le adresam, fara nicio retinere, tuturor artistilor, o surpriza
placuta a fost si implicarea organizatorilor si ma refer la Asociatia Culturala Bucuriile Muzicii, prin
d-na Felicia Cotofana, care, pe langa ideea geniala de-a organiza un astfel de spectacol, a reusit,
in doar sapte zile de repetitii, sa puna in scena un show gigantic, pe care sper sa-l putem

revedea, in Romania, cat mai curand!
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