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ALINA BERCU

Pianista Alina Bercu s-a născut la
Câmpina și a început studiul pianului la vârsta
de 7 ani cu profesoara Magdalena Toma. În
toamna anului 1999 se stabilește la Brașov
pentru a studia pianul în cadrul Universității
Transilvania - Facultatea de Muzică la clasa
prof. dr. Stela Drăgulin. Sub îndrumarea
acesteia, Alina a debutat pe scena
concertistică la vârsta de 9 ani.
În 2006, la numai 16 ani, Alina Bercu a
fost admisă la Universitatea de Muzică „Franz
Liszt” din Weimar (Germania) la clasa
profesorului Grigory Gruzman. A urmat în
paralel pregătirea învățământului liceal la
Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov
(2006-2009). În toamna anului 2011 s-a înscris
la cursurile de Masterat în cadrul Universității
de Muzică din Nürnberg sub îndrumarea
profesorului Wolfgang Manz, mai apoi urmînd
și cursuri de specializare în Muzica de Cameră.
A participat la cursuri de Măiestrie Artistică
susținute de muzicieni de renume cum sunt:
Karl-Heinz Kämmerling, Leslie Howard, Andras
Schiff, Menachem Pressler, Lory Walfish,
Rudolf Buchbinder și, aparte de recitalurile de
succes, a susținut concerte alături de renumite
ochestre pe marile scene ale lumii
sub
baghete unor maeștri dirijori dintre care ăi
amintim pe Sergiu Comissiona (USA), Misha
Katz (Franța), John Wesley Strickler (SUA),
Horia Andreescu sau Ludowic Bacs (România).

Ludwig van Beethoven a scris cele 32 de
sonate pentru pian între anii 1795 și 1822.
Deși inițial nu s-a intenționat să fie un
întreg semnificativ, acestea compun una
dintre cele mai importante colecții de
lucrări pentru pian din istoria muzicii.
Hans von Bülow l-a numit „Noul
Testament” al literaturii de pian, Clavecinul
bine temperat al lui Johann Sebastian
Bach fiind „Vechiul Testament.”
Sonata pentru pian nr. 16 în Sol Major, op.
31 nr. 1
Această sonată a fost numerotată drept
prima piesă din trio-ul sonatelor de pian
publicat ca op. 31 deși, practic a fost publicată
în 1803 după op. 31 nr. 2. Datorită
nemulțumirii sale față de stilul clasic,
Beethoven a adus
schimbări stilului
compozițional astfel că lucrările op.31 sunt
primele exemple ale ideilor noi și
neconvenționale ale lui Beethoven, încercări
rămase în analele istoriei muzicii. Această
sonată este facilă, având numeroase pasaje
muzicale ce duc cu gândul la umor și ironie.
Sonata pentru pian nr. 17 în re minor, op.
31, nr. 2 - „Furtuna”
Sonata numită „Tempest” sau „Der
Sturm” (în limba germană) se pare că și-a
căpătat acest nume ca urmare a unei discuții
avute de Beethoven cu Anton Schindler. O
parte din critici susțin ideea conform căreia
vorbind despre interpretarea piesei sale,
Beethoven i-ar fi sugerat lui Schindler să
citească Furtuna lui Shakespeare, numai
astfel putînd înțelege
lucrarea. Alții au
sugerat însă că Beethoven s-ar fi putut referi
la lucrările lui CC Sturm, predicatorul și
autorul cunoscut pentru reflecțiile sale despre
lucrările lui Dumnezeu în Natură, găsindu-se
o copie a lucrării pe care Beethoven o
deținea și pe care o adnotase. Cu toată
puterea tragică a primei părți, sonata este
comparată cu Prospero, mergând spre
tragedie mai mult decât a evoca o stare a
vremii.

Sonata pentru pian în Mi ♭Major, op. 31
nr. 3
Foarte expresivă, sonata
în Mi
♭Major are o temă de început, repetitivă
care amintește de improvizațiile din
sonatele pian ale lui C. P. E. Bach.
Compusă în 1802 sonata a fost denumită
The Hunt (Vânătoarea) datorită faptului că
una dintre temele sonatei este o
reminiscență a unui sunet de corn. Pe
parcursul lucrării apar teme vesele,
jucăușe. Cu toate acestea, la fel ca în
multe dintre lucrările timpurii ale lui
Beethoven acest stil jucăuș este doar o
fațadă ascunzând idei profunde și stări de
adâncă emoție. În legatură cu aceasta
sonată trebuie menționat faptul că, în
1874, Saint-Saëns a folosit Trio-ul din
Menuetto ca temă pentru Variațiuni pe o
temă de Beethoven (Variations sur un
thème de Beethoven), op. 35 pentru două
piane.
Criticii muzicali spun că sonatele pentru
pian op. 31 evidențiază deja stilul
„beethovenian” care va deveni mai
pronunțat în lucrările ulterioare,
de
maturitate.

