Unul dintre cei mai importanŃi pianişti şi compozitori ai României, Dan Mizrahy, a
încetat din viaŃă în această dimineaŃă. De numele lui Dan Mizrahy se leagă aducerea şi
promovarea în România a muzicii lui George Gershwin, în anii '50 - vremuri tulburi în istoria
recentă a Ńării noastre. Dan Mizrahy a studiat pianul de la 4 ani. La 9 ani a intrat, cu dispensă de
vârstă, la Academia de muzică din Bucureşti, ca student al Aureliei Cionca. Printre ceilalŃi
profesori ai săi s-au numărat Mihail Andricu, Faust Nicolescu. În 1941 a fost exmatriculat din
motive rasiale şi ia drumul pribegiei; în toamna acelui an este admis la Academia de muzică din
Ierusalim, unde studiază pianul, pedagogia, formele, armonia, istoria muzicii. A absolvit în 1944,
iar în '45 a susŃinut examenele pentru bacalaureatul britanic. În toamna lui '45 s-a repatriat. I s-au
echivalat studiile din Israel, a urmat Academia din Bucureşti, absolvind în '48 cu media 10. A
efectuat studii particulare de compoziŃie cu Mihail Jora. Din '46 şi-a început cariera solistică, iar
din 1949 şi pe cea de profesor de pian (la actualul Liceu "Dinu Lipatti"). Între 1951-1953 este
arestat pentru "reeducare". La 30 ianuarie 1954 şi-a reluat activitatea concertistică, sub bagheta
lui Sergiu Comissiona. La sfârşitul aceluiaşi an a cântat pentru prima oară în România opusuri de
George Gershwin. Dan Mizrahy a fost membru de onoare al Uniunii InterpreŃilor, Coregrafilor şi
Criticilor Muzicali, iar în 1997 deŃinător al Premiului Criticii Muzicale "Mihail Jora". De
asemenea a fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor. Din anii '60, Mizrahy a
abordat compoziŃia, cu precădere în genurile vocale - fie romanŃă, lied, cor sau muzică uşoară; în
acest domeniu a obŃinut de nouă ori titlul de laureat la Concursul de creaŃie "Crizantema de aur".
În anul 2002 a editat pe compact disc integrala lucrărilor pentru pian de George Gershwin, iar în
anul 2005 şi-a lansat cartea autobiografică "Aşa a fost."
Dan Mizray a încetat din viaŃă în această dimineaŃă la vârsta de 84 de ani.
Înmormântarea va avea loc mâine, 26 februarie 2010, ora 13, la Cimitirul Evreiesc de
Rit Sefard de la Bellu.
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