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Arturo Márquez - Conga del Fuego Nuevo

José Pablo Moncayo – Sinfonietta

Eduardo Angulo - Suite Mexicana *

Silvestre Revueltas – Janitzio **

 

PAUZĂ

 

Ricardo Castro - Intermezzo din "Atzimba"

Silvestre Revueltas – Sensemayá **

Blas Galindo - Sones de Mariachi

Arturo Márquez - Danzón No. 2

J. P. Moncayo - Huapango

 

*Prima audiție în Europa

**Prima audiție în România

Program



     Talentul remarcabil al lui Eduardo González l-a plasat, fără îndoială, în rândul

celor mai distinși muzicieni mexicani ai generației sale.

   După o vastă carieră ca flautist, maestrul González a început o promițătoare carieră

ca dirijor, confirmată prin debutul său de succes la Palatul Artelor Frumoase din

Mexico City alături de Orchestra Simfonică Națională Mexicană, unde este adeseori

invitat.

    A colaborat cu artiști de talie internațională, precum tenorii Plácido Domingo,

Andrea Bocelli și violonistul Vadim Brods, printre alții. În anul 2010, a avut loc

debutul său în Europa prin dirijarea Orchestrei Filarmonicii Oltenia din România.

Maestrul González menține până în prezent, o strânsă relație de colaborare

promovând, în acest mod, talentul și cultura mexicană în România.

   Maestrul González a condus cele mai importante orchestre din Mexic, cum ar fi

Orchestra Simfonică Națională, Orchestra Simfonică Minería, Orchestra Filarmonică

a Universității Naționale Autonome din Mexic, Orchestra Simfonică Xalapa,

Orchestra Filarmonică Querétaro, Orchestra Simfonică a Institutului Național

Politehnic, Orchestra Simfonică a Tineretului din statul Mexic și Orchestra Simfonică

Sinaloa, unde spectacoele sale au primit recenzii excelente.

  Eduardo González a realizat studii de dirijare orchestrală la prestigioasa

Accademia Musicale Chigiana din Siena, Italia. A absolvit studiile de masterat cu

distincția Summa Cum Laude în cadrul Universității Carnegie-Mellon (Pittsburgh,

SUA), unde a studiat cu ajutorul prestigioasei burse a Fundației Fulbright și a

absolvit cu Mențiunea de Onoare studiile de licență în muzică, la Universitatea din

Veracruz (Mexic). De asemenea, a realizat cursuri postuniversitare la Universitatea

de Muzică și Artă Dramatică din Viena, Austria.

 

Eduardo Alejandro González
Dirijor



     În Mexic există genuri muzicale endemice, însă, de asemenea, se adaptează stiluri
muzicale străine, cărora li se adaugă o notă mexicană. Există o vastă listă de
compozitori mexicani a căror operă este considerată a fi muzică clasică; una dintre
caracteristicile sale notabile este aceea că muzica clasică mexicană, fără îndoială, deține
elemente tradiționale locale ce o îmbogățesc.
 

Silvestre Revueltas: A fost un compozitor modern, cu un puternic angajament politic,
ce a găsit o modalitate de a combina elemente tipic mexicane cu o serie de compoziții
complexe apropiate de muzica clasică.
Arturo Marquez: După cum se poate observa din lucrările sale (danzones), s-a
dedicat redefinirii muzicii tradiționale mexicane, prin utilizarea principiillor estetice
ale muzicii clasice.
José Pablo Moncayo: A fost unul dintre cei mai de seamă muzicieni mexicani din
toate timpurile. În 1935 a format Grupul celor Patru, cu scopul de a împărtăși
publicului operele lor ce reflectau spiritul naționalist al Mexicului, devenind un succes
național și internațional.
Blas Galindo: A format parte din Grupul celor Patru, un grup care a căutat să
consolideze expresiile mexicane ale muzicii clasice, utilizând motive, ritmuri și forme
aparținând tradiției mexicane și folosind instrumente cu origini indigene.
Ricardo Castro: A fost cel mai important compozitor și pianist mexican al secolului
XIX, primul simfonist și cel care s-a evidențiat pe plan internațional. 
Eduardo Angulo: Opera sa include muzică simfonică, de cameră și corală. Eduardo
Angulo a alternat activitatea de compozitor cu activitatea de solist, interpretând, în
acest fel, multe dintre operele sale.

Muzică simfonică mexicană


