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جيلبير يمين يبسط قانونه على البستان ...ودنيس كوزوخين يبرز جرأته!
م��ا يميز مهرجانات
ال��ب��س��ت��ان ه���ذا ال��ع��ام
ان��ه��ا اس��ت��ط��اع��ت ان
تنوع برنامجها ليغطي
م���روح���ة واس���ع���ة من
التي
فنون الموسيقى
ً
تلقى لها ص��دى طيبا
ل���دى ج��م��ه��ور يضنيه
المهرجانات شتاء
شح
ً
ووفرتها صيفا .فاستقبل
المهرجان امسية للفنان
جيلبير يمين ليعز ف
على قانونه اج��م��ل ما
ج����ادت ب��ه ال��م��ق��ام��ات
الشرقية.
خليل مهيب

جولة يمين ب��دأه��ا م��ن تركيا،
م��ع م��ع��زوف��ة سماعي محير ،من
مقام البياتي للمؤلف جميل بك
طنبوري ،واستطاعت منذ البداية
ان تشي بأمسية تنبث من المكتبة
الموسيقية الشرقية افضل ما كتبه
موسيقيو الجيل الذهبي .ليتابع
تركياته مع كل لونغا كورديلي حجاز
كار لحيدر تاتلياي ،و»بشرف فرحفزا»
إلسماعيل حقي بك.
لينتقل ال���ى م��ع��زوف��ة نجوى
اظهرت
للمؤلف وليد غلمية ،التي
ً
براعة عزفه .وهذا ما ظهر تحديدا
من خالل المعزوفات الكالسيكية

رواد المهرجان
على موعد
ً
غدا مع الغناء
بصوت السوبرانو ماري
إريكسموين والبارتيون
أودون أيفرسن مرافقين
بعازف البيانو سفاينونغ
ّ
سيضم
بييالند ،في حفل
ً
وشتراوس
أعماال لشوبرت
ً
وموزار وولف وليهار ،علما
أن الفنانين الثالثة آتين
من النروج.

كمقطوعةFantasy Through « :
 »The Blue Danubeللمؤلف
يوهان شتراوس وقطعة فيتوريو
م��ون��ت��ي «  »Czardasالشهيرة
فأظهرت المقطوعتان مهارة نادرة
لدى يمين الذي كان يجيد التقسيم
على القانون ،ويبرع في ًتقديم ً اداء
تتواتر نغماته صعودا ونزوال بما
يكفي إلبقاء الجمهور اسير اوتاره.
وه��ذا على الرغم من ان االمسية
قدمت في قاعة الكريستال غاردن،
وضمت نحو مئتي مشاهد يحيطونه
م��ن ك��ل ص��وب ،م��ع اض���اءة قوية،
فيصعب على العازف في جو مماثل
ان يستقيل من محيطه.
وان��ت��ق��ل ي��م��ي��ن ال���ى اس��ل��وب
ال��ن��ق��ر اإلي��ق��اع��ي ف��ي م��ع��زوف��ة
« »Meditationالتي استحضرت
روحانية سكنت بين روحه وانامله.
ليختم ال��ب��رن��ام��ج ،م��ع خليط من
المعزوفات قبل ان يعيده الجمهور
ليقدم «يا مسافر وحدك».

كونشيرتو.
أداء مقطوعتي ً
من النادر ج��دا أن يجرؤ عازف

بيانو
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،يستضيف
البستان الموسيقي هذا
مهرجان ً
العام ع��ددا من المواهب الشابة
ال��واع��دة .وينتمي ع��ازف البيانو
ال��روس��ي دن��ي��س ً ك��وزوخ��ي��ن الى
هذه الفئة تحديدا ،فرافق الشاب
أوركسترا تبيليسي التي ّ
قد مت
حفلتها الثانية في المهرجان مساء
األربعاء الماضي في أمسية ّ
ضمت

يستضيف المهرجان
هذا العام مواهب
شابة واعدة
ما ،مهما تمتع من ثقة بموهبته
وبنفسه الطويل على إنجاز الخطوة

التالية :أداء مقطوعتي كونشيرتو»
في األمسية نفسها .وكيف إذا
كانت إحدى هاتين المقطوعتين
م��ن أص��ع��ب ال��خ��ي��ارات ال��ت��ي قد
بذاته
يعتمدها! فانتقاء البرنامج ّ
جرأة كبيرة ،وتحد حقيقي تمك ًن
دنيس كوزوخين من رفعه ،محافظا
على السيطرة حتى النهاية .كان من
الصعب على الشاب أن يعود ّ
ليقدم
الحفل
انتهاء
ّ
قطعة إضافية بعد ً
وتصفيق الجمهور مطوال .وقد غطى
كوزوخين بموهبته االستثنائية على
ضعف االوركسترا الذي تجلى في
بعض األماكن ،والسبب على االرجح

يعود الى استبدال قائد األوركسترا
بيتر فير ا نيك با لمد ير ا لفني
للمهرجان غيانلوكا مارسيانو .وكان
من المفترض أن يديرها األول ،اال أنه
اضطر الى االنسحاب بعد سقوطه.
دنيس كوزوحين حاز العام 2010
جائزة مسابقة الملكة اليزابيث
األول��ى في بروكسيل ،وكان أداؤه
كونشيرتو برامز رقم اثنين ،الذي
ّ
قدمه خالل مشاركته في المهرجان
االربعاء الماضي ،هو ما جذب ً لجنة
الحكم في المسابقة ،خصوصا وأنه
عزف القطعة الطويلة والتي تتألف
من أرب��ع حركات بقوة ب��ارزة ،وأبرز

شاعريتها وروحها الرومنسية من
جهة أخرى.

بروكوفييف
كونشيرتو بروكوفييف رقم
أما ً
 ،2فكثيرا ما يجذب عازفي البيانو
ويدرجونه في برامج حفالتهم ،رغم
طوله وصعوبته ،وكان المؤلف قد
أث��ار فضيحة كبيرة عندما ُعزفت
القطعة للجمهور العام ً،1913
أسلوبها العصري جدا ،الذي
بسبب ً
ابتعد كليا عن النمط الرومنطيقي.

