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Passions diabòliques de baixa intensitat al Liceu

Martes, 24 de abril de 2018

Egils Sili¨ i Asmik Grigorian, protagonistes destacats de Demon         Demon, dAnton Rubinstein    GRAN
TEATRE DEL LICEU 23 DABRIL    El millor truc del dimoni, seguint tant Baudelaire com Kevin Spacey a
Sospitosos habituals , és fer creure que no existeix, la qual cosa no li ha impedit inspirar un bon grapat de
compositors. Gràcies a làngel caigut, el nom dAnton Rubinstein pot sortir de tant en tant de loblit absolut, amb
un títol, Demon , que sha mantingut en la perifèria del repertori. Datractius no nhi falten a aquesta òpera del
prolífic compositor rus, sobretot el retrat dun dimoni fastiguejat que creu trobar en lamor de Tamara la via duna
possible redempció.    La nova producció del Liceu és la culminació dun projecte que té les seves arrels fa
tres anys, quan el malaguanyat Dmitri Hvorostovksy, en lúltim paper que incorporaria al seu repertori,
encapçalava a Moscou una versió semiconcertant de Demon , bona part de lequip artístic de la qual repeteix
a Barcelona. És de justícia que les funcions estiguin dedicades al baríton siberià, però amb Egils Sili¨ el teatre
ha trobat un intèrpret experimentat del paper titular, aportant la combinació justa de petulància, angoixa i
seducció. Asmik Grigorian va ser una Tamara daccents abrusadors, fent oblidar certa duresa en les primeres
intervencions per convèncer del tot amb un instrument generós en el tràgic combat emocional de la jove. Sili¨
i Grigorian van fer de la gran confrontació de lacte tercer el just epicentre de la representació, malgrat que la
batuta en excés prudent de Mikhail Tatarnikov impedia que el discurs prengués volada, en una versió amb
massa talls, com el (previsible) del ballet o bona part de les intervencions corals al pròleg i a lepíleg.    Igor
Morozov va abordar amb un lirisme genèric la bonica romança del Príncep Sinodal, un paper episòdic com
el Príncep Gudal dun Alexander Tsymbalyuk dopulència desaprofitada. Menys gruix vocal van exhibir tant el
Servent de Roman Ialcic com la Mainadera de Larisa Kostyuk, mentre que Antoni Comas va ser un Missatger
irreprotxable. La curiositat del repartiment era la presència dun contratenor com a Àngel, tria assumible gràcies
a la veu incisiva de Yuriy Mynenko i a la caracterització com a veritable revers del Dimoni, una de les poques
bones idees de lirregular muntatge de Dmitry Bertman.    El decorat únic de Hartmut Schörghofer era tan
vistós en una primera impressió com massa limitador dun moviment escènic que no va estalviar imatges poc
menys que risibles, sobretot a lacte segon (les accions coreografiades del cor, els llops-esperits malignes, el
pobre tenor rodolant mentre sembolica en una tela vermella). Per sort, els vídeos de fettFilm creaven efectes,
no per obvis, menys suggeridors. El Liceu va voler oferir un complement inesperat en forma dil·luminació
rogenca en les zones públiques. Potser sí que el dimoni sha sortit amb la seva.
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Egils Sili¨ i Asmik Grigorian en una escena del muntatge de lòpera Demon al
Liceu.

Martes, 24 de abril de 2018

Egils Sili¨ i Asmik Grigorian, protagonistes destacats de Demon         Demon, dAnton Rubinstein    GRAN
TEATRE DEL LICEU 23 DABRIL    El millor truc del dimoni, seguint tant Baudelaire com Kevin Spacey a
Sospitosos habituals , és fer creure que no existeix, la qual cosa no li ha impedit inspirar un bon grapat de
compositors. Gràcies a làngel caigut, el nom dAnton Rubinstein pot sortir de tant en tant de loblit absolut, amb
un títol, Demon , que sha mantingut en la perifèria del repertori. Datractius no nhi falten a aquesta òpera del
prolífic compositor rus, sobretot el retrat dun dimoni fastiguejat que creu trobar en lamor de Tamara la via duna
possible redempció.    La nova producció del Liceu és la culminació dun projecte que té les seves arrels fa
tres anys, quan el malaguanyat Dmitri Hvorostovksy, en lúltim paper que incorporaria al seu repertori,
encapçalava a Moscou una versió semiconcertant de Demon , bona part de lequip artístic de la qual repeteix
a Barcelona. És de justícia que les funcions estiguin dedicades al baríton siberià, però amb Egils Sili¨ el teatre
ha trobat un intèrpret experimentat del paper titular, aportant la combinació justa de petulància, angoixa i
seducció. Asmik Grigorian va ser una Tamara daccents abrusadors, fent oblidar certa duresa en les primeres
intervencions per convèncer del tot amb un instrument generós en el tràgic combat emocional de la jove. Sili¨
i Grigorian van fer de la gran confrontació de lacte tercer el just epicentre de la representació, malgrat que la
batuta en excés prudent de Mikhail Tatarnikov impedia que el discurs prengués volada, en una versió amb
massa talls, com el (previsible) del ballet o bona part de les intervencions corals al pròleg i a lepíleg.    Igor
Morozov va abordar amb un lirisme genèric la bonica romança del Príncep Sinodal, un paper episòdic com
el Príncep Gudal dun Alexander Tsymbalyuk dopulència desaprofitada. Menys gruix vocal van exhibir tant el
Servent de Roman Ialcic com la Mainadera de Larisa Kostyuk, mentre que Antoni Comas va ser un Missatger
irreprotxable. La curiositat del repartiment era la presència dun contratenor com a Àngel, tria assumible gràcies
a la veu incisiva de Yuriy Mynenko i a la caracterització com a veritable revers del Dimoni, una de les poques
bones idees de lirregular muntatge de Dmitry Bertman.    El decorat únic de Hartmut Schörghofer era tan
vistós en una primera impressió com massa limitador dun moviment escènic que no va estalviar imatges poc
menys que risibles, sobretot a lacte segon (les accions coreografiades del cor, els llops-esperits malignes, el
pobre tenor rodolant mentre sembolica en una tela vermella). Per sort, els vídeos de fettFilm creaven efectes,
no per obvis, menys suggeridors. El Liceu va voler oferir un complement inesperat en forma dil·luminació
rogenca en les zones públiques. Potser sí que el dimoni sha sortit amb la seva.
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Un anodí Demon de Rubinstein sestrena al Liceu

Miércoles, 25 de abril de 2018

  Antoni Garcés. Barcelona De les disset òperes que va escriure Anton Rubinstein, lúnica que ha arribat als
nostres dies és Demon, una obra en tres actes amb llibret de Pavel Alexandrovich Viskovatof basat en un
poema de Mikhail Lermontov. Anton Rubinstein va fundar el Conservatori de Sant Petersburg i era considerat
un dels millors pianistes del seu moment. Com a compositor va escriure simfonies, òperes, concerts per a
piano i orquestra i una gran quantitat de peces per a piano sol. La seva música rep una forta influència del
romanticisme centreeuropeu, de compositors com Liszt, Chopin, Beethoven o Weber. Rubinstein va escriure
Demon als voltants de 1871 i aquell mateix any va oferir una audiència privada a alguns membres del Grup
dels Cinc, un col·lectiu al que pertanyien alguns dels compositors més influents a Rússia com Mussorgsky o
Rimski-Kórsakov, que van criticar lobra de Rubinstein. Tot i aquesta resposta desfavorable, lany 1875, lòpera
es va estrenar a Sant Petersburg i va ser un èxit. A partir daquest moment es va convertir en una de les òperes
russes més interpretades fins que a principis del segle XX va deixar dinterpretar-se la música de Rubinstein.
A Barcelona, Demon es va poder veure al teatre Novedades traduïda a litalià lany 1905 però no va arribar a
estrenar-se al Liceu abans que la música de Rubinstein caigués a loblit, per tant aquestes representacions
de la temporada 2017/18 són les primeres al Liceu i les primeres en lidioma original a Barcelona. Demon és
una òpera que tot i tenir algunes característiques pròpies de lòpera russa com lús continuat del cor o el discurs
musical continu, no té res a veure amb les grans obres del repertori eslau com podrien ser Pikovaya Dama
de Txaikovski o Boris Godunov de Mussorgski; la música de Rubinstein té moments bonics i inspirats però
en general és anodina i no té cap intensitat dramàtica. Dels tres actes, clarament el més interessant és el
tercer i tot i això seguim trobant molta música que omple els buits entre les melodies interessants. La producció
que es pot veure aquests dies al Liceu va començar sent una versió semi escenificada i aquest semi va caure
del cartell a ligual que el nom de Dmitry Hvorostovsky, aquest però, a causa de la seva prematura mort. El
paper de Dimoni linterpreta el baix-baríton letó Egils Silins que fa una molt bona interpretació del rol, amb un
estil molt adequat i una veu bella i amb una bona projecció. El rol de Tamara linterpreta la soprano Asmik
Grigorian. La veu de Grigorian, que debuta al Liceu, és potent, bella i demostra una gran tècnica fent una
brillant interpretació dun rol que no és fàcil, sens dubte va ser la millor de la representació. El príncep Sinodal
dIgor Morozov, que també debuta al teatre de la Rambla, va ser correcte però va tenir problemes de projecció
que gràcies a una direcció musical molt atenta als cantants no van ser massa greus. Alexander Tsymbalyuk
i Roman Ialcic fan unes bones interpretacions dels papers del príncep de Gudal i del Servent de Sinodal
respectivament i Larisa Kostyuk ofereix una molt bona versió de la Mainadera de Tamara amb una veu bonica
i molt interessant. Molt bé làngel de Yuriy Mynenko i correcte el el missatger dAntoni Comas. El millor de la
nit va ser sens dubte la direcció musical de Mikhail Tatarnikov, tot un especialista en repertori rus, que va
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acompanyar als cantants en tot moment i va intentar donar tensió i intensitat a la música de Rubinstein.
Lorquestra del Gran Teatre del Liceu va respondre bé oferint un bon so que va anar millorant durant la
representació. Molt bé lactuació del cor del Gran Teatre del Liceu dirigits per Conxita Garcia en una obra on
tenien molta presència. La producció de Dmitry Bertman és interessant i a nivell estètic molt efectiva. No és
fàcil aconseguir mantenir latenció del públic sobre lescenari quan lescenografia és sempre la mateixa, ara
bé, aquesta posada en escena tampoc té massa relació amb lobra de Rubinstein; ni lajuda ni la perjudica. De
tota la llista dobres pendents que té el Liceu, segurament Demon no és la que més trobàvem a faltar però
sempre és estimulant que sinterpretin obres que mai shan estrenat al Liceu o que fa molts anys que no shi
representen.   __________ Demon / Anton Rubinstein / Llibret de Pavel Alexandrovich Viskovatof / Gran Teatre
del Liceu / Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre Liceu / Director dorquestra: Mikhail Tatarnikov  / Directora
del cor: Conxita Garcia / Intèrprets: Yuriy Mynenko, Antoni Comas, Egils Sili¨, Larisa Kostyuk, Roman Ialcic,
Alexander Tsymbalyuk, Asmik Grigorian, Igor Morosov  / 23 dabril de 2018 / www.liceubarcelona.cat
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Un dimoni escuat

Miércoles, 25 de abril de 2018

25/4/2018 |    Programa: 'Demon'. d'Anton Rubinstein    Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu    Per fi ha arribat al
Liceu  Demon , lòpera d Anton Rubinstein  que a Barcelona tan sols es va representar en una sola ocasió, el
1905, al desaparegut Teatro Novedades, en versió traduïda a litalià. Ara tenim loportunitat de veure aquest
clàssic de lòpera russa en la seva versió original fins al dia 11 de maig.    Egils Silins és Demon|Foto: Antoni
Bofill     Seria exagerat parlar doportunitat perduda, però sí que nesperàvem molt més. Almenys sobre el
paper, i sobretot en el pla musical en general i orquestral en particular. Perquè aquest  Demon  resulta
desangelat, fred i sense ganxo, un dimoni escuat per la batuta poc enèrgica de  Mikhail Tatarnikov , davant
duna orquestra liceista complidora i prou. Va faltar tremp, urpa i arravatament al servei duna partitura cent
per cent romàntica, molt més centroeuropea que no pas eslava, molt ben orquestrada i molt ben escrita per
a la veu. Pot ser que a mesura que avancin les funcions la cosa vagi a més parlem de la representació de
lestrena- però la primera nit la fredor es va imposar en molts moments que demanen un clímax dramàtic molt
més incisiu. Força bé el cor, amb treball meritori en una partitura que desconeixia i que té la dificultat efegida
de la llengua russa.    Encapçalava el repartiment el baix-baríton  Egils Silins , que suplia el desaparegut
Dmitry Hvorostovsky, inicialment previst com a protagonista duna producció de la que va ser ànima i agent
actiu en les funcions fetes a Moscou. Silins és un cantant de veu robusta, flexible quan la part ho demana (el
Dimoni de Rubinstein no és Mefistòfil i malda per la seva pròpia redempció) i que projecta amb generositat
un timbre i un color certament grats.    El rol de Tamara, pensat per a una soprano lírica, és interpretat per
Asmik Grigorian  (filla del també traspassat Gegam Grigorian), i que exhibeix una veu radiant, generosa en
extensió, homogènia en tots els registres, àgil i versàtil quan la part ho demana i amb una expressivitat reeixida
i atenta als matisos que subratllen la transformació del personatge.    Alexander Tsymbalyuk  i  Igor Morozov  es
van distinguir en els rols respectius de Gudal i Servent amb greus ben recolzats, tot i que Tsymbalyuk va
mostrar alguns tibantor al segon acte. A més distancia, el Sinodal del tenor Igor Morozov, de bona línia i amb
un bon fraseig però amb un timbre poc grat per al breu però intens paper de príncep. Lopció pel contratenor
en la part dÀngel va recaure en un  Yuri Mynenko  massa amanerat en el gest i en el cant, si bé la projecció
és impecable tenint en compte la peculiar tessitura al servei duna pàgina orquestralment generosa i que en
algun moment podria tapar lintèrpret, cosa que no es dóna en el cas que ens ocupa.    Molt bé la Mainadera
de  Larisa Kostyuk  excessivament hieràtica i distant en la lectura escènica de Dimitry Bertman- i de notable
alt el Missatger d Antoni Comas .    La producció de Dmitry Bertman concentra el principal atot en lescenografia
de  Hartmut Schörghofer  autor del discret vestuari-: un enorme tub com el del castell encantat del Tibidabo-,
de forma ovalada i amb un gran efecte de perspectiva i que simbolitza lespai de pas entre la immanència i la
transcendencia, és a dir entre terra i paradís/infern. I aquí acaben les idees. O si més no les idees plausibles,
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perquè el muntatge reserva no pocs moments a solucions tòpiques o fins i tot directament risibles: en el primer
cas, la tela vermella simbolitzant la sang en lescena de la mort del príncep i en el segon cas, per esmentar
tan sols un exemple, els llops/dones que assisteixen a lassassinat de Sinodal. Solucions com aquesta suposen
un retrocés en latenció cap a una partitura realment interessant, que mereix una millor resolució daquestes
escenes, tot i les dificultats òbvies de construir una dramatúrgia assumible avui dia per a una òpera que respon
als estàndards del més pur Romanticisme.    Jaume Radigales  Núvol

23 / 30



Corporació Catalana de Mitjans
http://www.ccma.cat/premsa/catalunya-musica-transmet-lopera-demon-danton-rubinstein-des-del-liceu/nota-de-premsa/2852056/

Mié, 25 de abr de 2018 10:31
Audiencia: 423.301

VPE: 3.644,62

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Catalunya Música transmet l'òpera "Demon", d'Anton Rubinstein, des del
Liceu

Miércoles, 25 de abril de 2018

Demà, 26 d'abril, a les 20.00, Catalunya Música transmetrà, des del Gran Teatre del Liceu, l'òpera "Demon",
d'Anton Rubinstein, amb les veus, entre d'altres, d'Egils Sili, Asmik Grigorian i Iuri Minenko; amb el Cor i
l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, dirigits per Mikhaïl Tatàrnikov.  Els comentaris de la transmissió
d'aquest concert, que té el suport de l'Obra Social "la Caixa", els farà Jaume Radigales.   25/04/2018 - 10.01
El Gran Teatre del Liceu acull del 23 d'abril a l'11 de maig l'estrena mundial de la nova producció "Demon", d'
Anton Rubinstein , òpera cabdal del repertori rus de finals del segle XIX que no s'havia vist mai al Liceu. Tot
un redescobriment d'un clàssic de l'òpera russa que comptarà amb un dels directors d'escena més innovadors
de la lírica d'aquest país, Dmitri Bertman , i amb la direcció musical del seu compatriota Mikhaïl Tatàrnikov ,
amb qui el públic del Liceu ja va poder gaudir en el concert de Dmitri Hvorostovski del novembre del 2016. Al
capdavant del repartiment hi haurà dues figures de primer nivell i habituals dels teatres d'òpera més importants
del món, el baríton letó Egils Sili com a Dimoni, i la soprano lituana Asmik Grigorian , última triomfadora del
Festival de Salzburg, que debuta al Liceu com a Tamara. El repartiment el completaran el contratenor Iuri
Minenko en el paper d'Àngel, el tenor Ígor Morozov en el paper de príncep Sinodal i el baix Aleksandr Tsimbaliuk
en el rol de Príncep Gudal, tots tres ucraïnesos i debutants al Liceu. L'estrena de "Demon" es dedicarà a la
memòria de l'extraordinari baríton rus Dmitri Hvorostovski , que va morir el 22 de novembre passat i que va
participar en la creació d'aquesta producció que ell mateix havia de protagonitzar.    El Gran Teatre del Liceu
lidera aquesta coproducció en la qual també participen l'Helikon Opera de Moscou, l'Òpera Nacional de
Bordeus i el Teatre Estatal de Nuremberg. Un projecte gestat a Barcelona i amb una espectacular escenografia
ideada per Hartmut Schörghofer , que situarà sobre l'escenari "un gran túnel que connecta diferents mons i
reprodueix la tragèdia de l'amor", assegura Dmitri Bertman. Al fons d'aquest cilindre, una gran esfera inflable
amb un projector al centre anirà generant múltiples realitats, canviant d'aspecte i donant claus de les diferents
accions del relat, esdevenint una esfera de foc, un ull que vigila o una tempesta de sorra, entre molts d'altres.
El Dimoni i Tamara protagonitzen una "història d'amor i passió" en la qual el personatge protagonista, tot i la
seva naturalesa sobrenatural, acabarà per tenir "més humanitat i bon fons que tots nosaltres", segons Bertman.
El mateix director destaca moments musicals memorables de "Demon" com "la bella ària del príncep Sinodal,
l'ària Notxenka temnaia' (La nit és fosca), el poderós cor de dol per la mort de Sinodal i l'impressionant duo
final del tercer acte entre Tamara i el Dimoni, autèntic clímax de l'òpera".    Aquesta òpera, que forma part de
la temporada del Gran Teatre del Liceu, és una de les aportacions de Catalunya Música a la Temporada
d'òpera d'Euroradio de la Unió Europea de Radiodifusió (UER) i és per aquest motiu que també serà transmesa
en directe per la Ràdio Romanesa i la Radiotelevisió Sèrbia i emesa en diferit per la Radiotelevisió Flamenca
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(Brussel·les), la Ràdio Nacional Búlgara, la Ràdio Danesa, la Ràdio Pública d'Estònia, Ràdio Nacional
d'Espanya, la Radiotelevisió Grega, la Radiotelevisió Croata, la Ràdio de Letònia, la Ràdio Pública dels Països
Baixos, la Ràdio Polonesa, la Radiotelevisió Portuguesa, la Radiotelevisió Russa, la Ràdio Sueca i la
Radiotelevisió Eslovena.    Anton Rubinstein va compondre més de quinze òperes, de les quals al Liceu
únicament s'ha vist "Néron" el 1898, la primera òpera russa representada a Barcelona. Al mateix Liceu, el
compositor i pianista rus (rival de Franz Liszt ) va actuar-hi com a concertista en dues ocasions, en una de
les quals l'orquestra va interpretar el ballet de la seva òpera "Demon", basada en el poema homònim de
Mikhaïl Lérmontov , titllat de sacríleg i blasfem per la censura eclesiàstica russa. "Demon" és una òpera en
tres actes i llibret de Pàvel Alexàndrovitx Viskovàtov . L'estrena absoluta va ser el 25 de gener de 1875 al
Teatre Mariinski de Sant Petersburg i el 23 d'abril s'estrenarà al Gran Teatre del Liceu.    La transmissió en
directe d'aquesta òpera estarà disponible durant un mes als webs de Catalunya Música i Catalunya Ràdio .
catmusica.cat    facebook.com/catmusica    twitter.com/catalunyamusica
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Un dimoni il·lustrat

Miércoles, 25 de abril de 2018

[embedded content]   Focus tenyint de roig els daurats del vestíbul, la cantarella del parlar rus surant en
lambient, un alè dexpectació per descobrir un nou títol del repertori eslau... El Gran Teatre del Liceu va acollir
dilluns, coincidint amb la diada de Sant Jordi, un gran esdeveniment operístic: lestrena de Demon , una òpera
dAnton Grigórevitx Rubinstein (1829-1894) que mai shavia representat en versió original a Barcelona. Ja
sabem que òpera russa equival a un desplegament de magnificència, cors poderosos i èpica. En aquest sentit,
la temporada 2004/05 noferia una de les més famoses, Boris Goudonov , de Mússorgski, però segurament
la que encara perdura a la retina de molts espectadors és la grandiloqüent Khovantxina , del mateix compositor,
la temporada 2006/07. En aquesta ocasió, la posada en escena una coproducció de lHelikon Opera (Moscou),
lStaastheater Nürnberg i lÒpera National Bordeaux amb participació del Liceu que sestrenava a Barcelona
estava a laltura del que es representava: la lluita entre el bé i el mal. Sobre aquest dilema gira el llibret de
Demon , de Pavel Viskovatov, que està basat en un poema de Mikhaïl Lermontov. Un immens cilindre, embut,
forat del pany o espiell com es vulgui dir embolica de forma claustrofòbica la trama. Alhora fa de telescopi al
fons del qual una enorme esfera ara terra, ara lluna, ara ull abassegador o roseta virolada de catedral marca
les distàncies entre els afers terrenals i els divins. Dmitry Bertman, que debuta al teatre de la Rambla, signa
aquest impactant muntatge que posa de relleu la fragilitat dels personatges, que senfilen per unes parets en
pendent, rodolen quan cauen ferits i no troben cap abrigall on resguardar-se quan els sotja el perill. Al mateix
temps, és un con el·líptic revestit a linterior de fusta, material que emfasitza laspecte terrer i irrisori de la
condició humana. Al marge, dos éssers supraterrenals el Dimoni i lÀngel debaten sobre lamor i lodi.     La
visió que en dona el director és interessant perquè no pontifica, sinó que més aviat els presenta com dues
cares de la mateixa moneda, potser per això els fracs que duen juguen amb els mateixos colors: el blanc i el
negre. El Dimoni duu el cabell llarg blanc; lÀngel, negre; el Dimoni duu el frac negre i la levita blanca; lÀngel,
a la inversa. Això sí, les cues dels fracs són plomades perquè quedi clar que ambdós són éssers alats de
natura superior. Un capítol a banda mereixeria el vestuari atemporal però de tall actual, a càrrec dHartmut
Schörghofer, i realitzat (uns 200 dissenys) en els tallers del Liceu.     Estrenada al Teatre Mariïnski de Sant
Petersburg el 25 de gener de 1875, Demon no pot amagar la seva influència romàntica, així que, més que un
dimoni escuat, ens trobem una mena de Dràcula de Bram Stoker, un home atractiu i turmentat per la seva
condició désser immortal que senamora de la bonica i innocent princesa Tamara. El seu lema coneixement i
llibertat és del tot il·lustrat, i inevitablement lespectador davui sembla més proper a aquest dimoni de discurs
emancipat que no pas a lÀngel, esclau duna divinitat absent. Una altra qüestió que posen sobre la taula i que
recorda lestira-i-arronsa que van protagonitzar Kant i Herder al segle XVIII és la necessitat de la guerra com
a motor de canvi, idea que va desenvolupar Hegel en la seva filosofia sobre la història. La pau perpètua que
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tant teoritzava Kant només es troba a lavorrit cementiri, venia a dir Herder. Un bon tema de debat encara en
lactualitat.  Pel que fa al repartiment, va destacar lespectacular soprano lituana Asmik Grigorian, que debutava
al Liceu. De veu potent i alhora àgil i expressiva, Grigorian ha afirmat però que no tornarà a cantar més aquest
paper. Li fa pensar massa en el malaguanyat cantant Dimitri Hvorostovski, mort el novembre de càncer als
55 anys. Amb ell va estrenar Demon a Moscou i també havia de cantar al seu costat en la producció de
Barcelona. En el paper del dimoni va excel·lir el baix baríton wagnerià Egils Silin¨, que va cantar la temporada
passada a Lholandès errant . Molt aplaudit també va ser Igor Morozov, en el paper de Príncep Sinodal, un
tenor que també debutava al Liceu. Versàtil, li va tocar cantar mentre es cargolava cilindre amunt amb una
tela vermella (símbol de la seva mort). Lautèntic protagonista, però, va ser el Cor del Gran Teatre del Liceu,
punyent en temes com La nit , i això que també havia de fer malabarismes en més duna ocasió per la carcassa
cilíndrica.     Ras i curt, estem davant dun dels títols de la temporada del Liceu més originals sinó dels més
actuals, amb una posada en escena que sap explotar el recurs de les projeccions visuals tot proposant una
òpera amb tres incentius: bones veus, muntatge impactant i una música de gran bellesa.  Què més es pot
demanar?     En cartell fins a l11 de maig.   Foto: A. Bofill      Foto: A. Bofill      Foto: A. Bofill      Foto: A. Bofill
Foto: A. Bofill      Foto: A. Bofill      Foto: A. Bofill      Foto: A. Bofill      Foto: A. Bofill      Foto: A. Bofill      Foto:
A. Bofill
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Demon in love

Jueves, 26 de abril de 2018

Demon  Intérpretes: Egils Silin¨ (Demon), Asmik Grigorian (Tamara), Igor Morozov (Sinodal), Alexander
Tsymbalyuk (Gudal), Yuriy Mynenko (Ángel), Roman Ialcic (Sirviente), Larisa Kostyuk (Niñera), Antoni Comas
(Mensajero). Orquesta Sinfónica y Coro del Gran Teatre del Liceu  Dir. Cor.: Conxita Garcia  Dir. Mus.:
Estimulante y seductor, así se presentó el estreno mundial de la nueva coproducción del Liceu de la
desconocida ... Iniciar sesión
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'El demonio' prende fuego al Liceu de Barcelona

Jueves, 26 de abril de 2018

Barcelona,  26 de abril de 2018 (10:47 CET)    Se esperaba su llegada por primera vez a España y no defraudó.
El demonio reclamó su lugar como señor de la noche y prendió fuego al Liceu a base de solos y duetos que
encendieron el entusiasmo del público para poner fin a un día de Sant Jordi mágico.    El barítono  letón Egil
Silins y la soprano lituana Asmik Grigorian encarnaron al demonio, Demon y su amor, Tamara , en una actuación
marca por la fuerza de sus voces y la espectacular puesta en escena preparada por el director Dmitry Bertman
.    Con una estructura circula que ocupa toda la escenografía diseñada por Hartmut Schorghofer , el espectador
se sumerge en un limbo entre dos mundos, el real y el infierno. Los cambios de luz y color del escenario crean
un clima de emoción y pasiones que hizo las delicias de los asistentes a la primera fecha del espectáculo.
Entre ambos transitan figuras infernales y los protagonistas viven una historia de amor imposible, en la que
Demon, la encarnación del mal, muestra su lado más humano y su corazón ante el personaje de Asmik
Grigorian .       Para esta producción, el Liceu ha contado con la colaboración del Helikon Opera de Moscú ,
la Ópera National Bordeaux y el Staatstheater de Nürnber . Una muestra del enorme trabajo realizado tras la
representación de una obra de referencia en el romanticismo ruso que nunca se había estrenado en España
.    La obra se podrá disfrutar hasta 6 veces más en el teatro barcelonés, en pases programados para el 26
de abril, 29 de abril, 2 de mayo, 5 de mayo, 8 de mayo y 11 de mayo . Con una duración aproximada de 2
horas y 35 minutos , la obra con dirección musical de Mikhail Tatarnikov se ha convertido inmediatamente en
uno de los títulos de ópera de referencia de la temporada.    [embedded content]
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Demon, Anton Rubinstein
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Intèrprets: Alexander Tsymbalyuk, Asmik Grigorian, Igor Morozov, Roman Ialcic, Larisa Kostyuk, Egils Sili¨,
Antoni Comas, Yuriy Mynenko  Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu  Direcció escènica: Dmitry
Bertman  Direcció musical: Mikhail Tatarnikov  Gran Teatre del Liceu, 7 de novembre    El pianista i compositor
Anton Rubistein (1829-1894), que va conèixer Chopin i Liszt a París, donava concerts de piano, només amb
10 anys, per tot el món. La família Rubinstein es va mudar, nombroses vegades, de casa, de país. Va passar
temporades de pobresa extrema i de luxes i frivolitats tan habituals en les societats aristocràtiques a lEuropa
del segle XIX. Rubistein mai no es va apartar de la composició, tot i que, anys més tard, Paderewski, el
concertista i diplomàtic polonès, va comentar que Rubistein no tenia la suficient concentració que necessita
un compositor.  Demon, una de les obres més importants de Rubinstein, és una òpera en tres actes i deu
escenes amb el llibret de Pavel Alexandrovich Viskovatov, basat en el poema narratiu homònim de Mikhaïl
Lermontov.La partitura operística, amb algunes parts suprimides com en daltres versions discogràfiques, té
moltes coses encantadores. Ho deia el mateix Txaikovski, que va compondre la seva òpera Yevgeny Onegin
influenciat per Rubistein. El que ningú no pot negar és que Demon, amb els seus particulars orientalismes,
és una de les millors obres de lòpera russa del segle dinou. Dirigida per Mikhaïl Tatarnikov, la Simfònica del
Liceu en va fer una interpretació amb una lloable sensibilitat.    ®A-Bofill     Lescenografia dHartmut Schörgghofer
em va recordar els tres megàfons creats per lestoniana Birgit Õigus que vaig veure a Aarhus, Dinamarca. Tot
lescenari estava ocupat per un megàfon gegantí de fusta per on deambulaven els cantants amb certes dificultats
de moviment. Al fons del megàfon hi havia lesfera terràqüia que, en constant i lent moviment, anava canviant
de colors.  Largument ens duu als camins de la perdició. El dimoni, un àngel caigut, en la veu del baríton letó
Egils Sili¨, que aporta una gran intensitat a les dues grans àries de Demon, senamora de Tamara, interpretada
per lexcel·lent soprano lituana Asmik Grigorian que es lliura a la malenconia i la passió amb una veu diàfana.
Yuriy Mynenko, en veu de contratenor, ofereix un brillant Àngel.  Igor Morozov, com el Príncep Sinodal, el nuvi
de Tamara, que morirà assassinat, destaca per la dolcesa del seu cant.  Conxita García reforça les veus
masculines del cor, que són fantàstiques, aportant pes real i entusiasme a lencantadora Nighttime.  Finalment,
volem assenyalar que lestrena de Demon al Liceu està dedicada al baríton recentment desaparegut, Dmitri
Hvrostoki.  Gràcies a ell i a Dmitry Bertman, director de lOpera Helikon de Moscou, sha recuperat una obra
cabdal del repertori rus.    Text: Carme Miró
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