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Sonata în La bemol Major op. 26
Andante con variazioni
Scherzo. Allegro molto
Marcia funebre sulla morte d’un Eroe
Allegro
Sonata în Mi bemol Major op. 27 no. 1
Andante
Allegro molto e vivace
Adagio con espressione
Allegro vivace
Pauză
Sonata în do diez minor op. 27 no.
2 (“Sonata lunii”)
Adagio sostenuto
Allegretto. Trio
Presto agitato
Sonata în Re Major op. 28
Allegro
Andante
Scherzo. Allegro vivace - Trio
Rondo. Allegro ma non troppo
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ALINA BERCU

Alina Bercu, tânăra pianistă româncă
numără succes după succes cu fiecare an ce
trece. Concertele și recitalurile sale o arată cu
prisosintă și, deși are un repertoriu bogat
abordând cu ușurințță lucrările pentru pian ale
diferiților compozitori, Alina are o legătură
specială cu muzica lui Beethoven despre care
crede, așa cum credea însuși compozitorul, că
poate aduce înfrățire între oameni, îi poate face
să iubească și să transforme lumea.
Spuneam că la Beethoven nici o notă nu
este întâmplătoare și totuși este evidentă
improvizația. Este un mister care îi intrigă pe
muzicieni. Personalitatea complexă, Eul său
creator, se relevă cu claritate în Sonatele
pentru pian despre care muzicologul Alşvang
afirma că „tendinţele lor înnoitoare sunt mai
îndrăzneţe
decât
în
celelalte
lucrări
beethoveniene, Beethoven depănându-și în
aceste sonate propria-i suferinţă, transformând
formele muzicale după fondul său sufletesc.”
Aparte
de
geniul
muzicianului,
înlănțuirea de sunete și armonia muzicii sale,
conecția pe Alina Bercu o simte cu
compozitorul și muzica sa,
o face să
uimească publicul cu talentul său, ea
“posedând știința stilurilor și mânuirea absolut
incredibilă tușeelor” astfel încât, de fiecare
dată, este o reală plăcere să o asculți.

Sonata pentru pian nr. 12 în La♭Major, op.
26
Compusă aproximativ în aceeași perioadă în
care a completat Simfonia I, Beethoven i-a dedicat
sonata prințului Karl von Lichnowsky, sub al cărui
patronaj era încă din anul 1792. Constând din patru
părţi, structura sonatei este neconvențională atât
prin faptul că nici una dintre părţi nu este în tempo
de allegro cît şi prin faptul că prima parte a lucrării
este relativ lentă. A treia parte încorporează un
marș funerar, anticipând în mod clar Simfonia
Eroica pe care Beethoven a scris-o cîtiva ani mai
tîrziu, în 1803-1804. De altfel, aceasta este singura
parte din sonatele sale pe care Beethoven a
aranjat-o pentru orchestră și care a fost cântată în
timpul procesiunii sale funerare, în 1827. Tema
principală a Impromptu-ului lui Schubert în La ♭
Major, op. 142 nr. 2 este asemănătoare cu tema
din prima parte a sonatei lui Beethoven. Sunt
aproape identice în majoritatea aspectelor
muzicale: cheie, armonie, exprimare, înregistrare și
ritm considerîndu-se că Schubert ar fi împrumutat
aceste teme de la Beethoven, așa cum a făcut-o
adesea în compozițiile sale.
Sonata pentru pian nr. 13 în Mi♭Major , op. 27,
nr. 1
Datată 1801, Sonata în Mi♭Major i-a
dedicată, după moda vremii, unei aristocrate prințesa Josephine von Liechtenstein. Beethoven
avea aproximativ 30 de ani când a scris sonata. Își
făcuse deja un nume la Viena ca pianist și
compozitor și începea să exploreze alternative la
procedurile compoziționale din epoca clasică la
care a aderat în mare parte în timpul secolului
XVIII. Cele mai cunoscute lucrări ale „perioadei
sale de mijloc”, subliniind adesea eroismul, aveau
să vină. Ambele sonate op. 27 au fost inițial
intitulate Sonata quasi una fantasia.
Deși nu se ştie cu exactitate de ce
Beethoven a folosit această descriere pentru cele
două
sonate op. 27, critica de specialitate
vehiculează mai multe idei (i) întreaga sonată este
redată continuu, fără pauze între mișcări, în
maniera majorității fanteziilor, (ii) mișcările sunt în
contrast între ele, o trăsătură comună a secțiunilor
unei fantezii și (iii) apariția unui teme dintr-o parte
în interiorul alteia este o formă de libertate care nu
este folosită în mod obișnuit în sonatele clasice.

Sonata pentru pian nr. 14 în do # minor,
op. 27, nr. 2
Cunoscută sub numele de Sonata lunii, a
fost compusă în 1801 și dedicată, un an mai
tîrziu, elevei sale, contesa Giulietta Guicciardi.
Este una dintre cele mai populare sonate
pentru pian din istoria muzicii. Numele de
„Sonata
Lunii”
(„Moonlight
Sonata”,
„Mondscheinsonate” în germană)) provine din
observațiile făcute de criticul și poetul german
de muzică Ludwig Rellstab. În 1832, la cinci ani
de la moartea lui Beethoven, Rellstab a
asemănat efectul primei părți cu cel al luminii
lunii care strălucea pe lacul Lucerna. În zece
ani, numele de „Sonata Lunii” a fost folosit în
publicații germane și engleze. Mai târziu, în
secolul al XIX-lea, sonata a fost cunoscută cu
acest nume. Mulți critici s-au opus caracterului
subiectiv, romantic al titlului numind-o rând pe
rând „o abordare înșelătoare a unei mișcări
apropiate unui marș funerar”, o lucrare cu un
titlu „absurd” şi „inofensiv”.
„Sonata Lunii„ nu respectă aranjamentul
tradițional de sonată clasică de rapid - lent [rapid] – rapid. în schimb dă finalului greutate.
În analiza sa, criticul german Paul Bekker
afirmă: "Mișcarea de deschidere sonata-allegro
a dat operei un caracter definit de la început ...
Beethoven dorea un preludiu, o introducere.. "
Sonata pentru pian nr. 15 în Re Major, op.
28
"Pastorala" aşa
cum
a
devenit
cunoscută prin publicarea lui A. Cranz a operei
lui Beethoven, este o lucrare dificilă din punct
de vedere tehnic. Numele i-a fost dat pentru
prima dată de o editură londoneză, Broderin &
Wilkinson. S-a dezbătut dacă titlul „pastoral” se
referă la simțul rural, al naturii (al 6-lea simț
pastoral simfonic) sau la sentimentul său de
calm, simplitate și lejeritate. Oricum ar fi, editorii
lucrărilor lui Beethoven au avut tendința de a
numi sonatele fără a-l consulta pe Beethoven,
ceea ce face ca unele denumir să d fie
arbitrare.
Deși nu este la fel de faimoasă ca Sonata
Lunii, Pastorala este admirată atât pentru
complexitatea, cât și pentru frumusețea sa.
Publicată în 1801, lucrarea îi este dedicată
contelui Joseph von Sonnenfels.

