
UNIUNEA COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA CLUJ 
își exprimă profunda  durere pentru trecerea în neființă a înzestratului 
compozitor, dirijor și cadru didactic al Academiei Naționale de Muzică „Gh. 
Dima” din Cluj-Napoca, Răzvan Metea (1978-2021). 

S-a născut pe malurile Crișului Repede, la Oradea, iar după absolvirea Liceului 
de Muzică și-a continuat studiile la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, unde 
a studiat Compoziția la clasa prof. univ. dr. Hans Peter Türk (1997-2002), 
ulterior continuându-și studiile doctorale sub îndrumarea acad. Prof. univ. dr. 
Cornel Țăranu (2002-2008). A parcurs, pe rând, treptele carierei universitare, 
predând Contrapunct, iar din 2018 activa având gradul didactic de conferențiar 
universitar. Creația sa muzicală, mult prea timpuriu întreruptă de un virus 
necruțător, reunește o operă de cameră („CFR” după I.L.Caragiale), 2 balete 
(„Corbii și bufnițele” și „Înviere”), o simfonie de cameră, numeroase creații 
camerale (combinate, relativ frecvent, cu muzica electronică), interpretate cu 
mare succes și în repetate rânduri de ansambluri prestigioase (cvartetele 
„Arcadia”, „Tiberius” etc.), în țară și în străinătate.  

Activitatea sa artistică a excelat în plan național (și nu numai) odată cu 
coagularea și coordonarea ansamblului de jazz al ANMGD, Bigg Dimm A’ Band, 
extins până la proporțiile unei orchestre simfonice, cu care a concertat alături 
de cele mai importante nume ale muzicii românești de divertisment, pentru care 
a realizat peste o sută de orchestrații și spectacole impresionante. Ansamblul 
coordonat de Răzvan Metea a devenit catalizatorul celor mai mari proiecte 
culturale naționale de masă ale ultimilor ani (Sunset Sea-mphony, Cluj 
Symphony Experience, România Rocks cu 100 de muzicieni etc.). 

Muzician extrem de talentat și polivalent (compozitor, dirijor, orchestrator, 
cadru didactic universitar), sensibil și versatil (parcurgând cu ușurință și în 
ambele sensuri drumul de la muzica cultă contemporană la orchestrațiile jazz 
sau pop-rock), Răzvan Metea a fost un muzician și un artist veritabil, dăruit pe 
de-a-ntregul muzicii, muzicienilor cu care a colaborat și publicului care l-a 
ovaționat. Dar dincolo de impresionantul său profil și potențial artistic, rămâne 
omul care nu se poate șterge din amintirea oricui l-a cunoscut, fie și pentru 
puțină vreme, având o vitalitate și dragoste de viață ieșite din comun, de o 
bucurie și veselie contagioase, egalate poate doar de simplitatea, deschiderea 
și bunătatea sa sufletească. 

Rămânem consternați și nemângâiați în urma acestei pierderi dureroase și 
neașteptate și transmitem întreaga noastră compasiune și sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace! 


