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Sharon Mabry – o teoreticiană de elită a 
cântului vocal contemporan 

 
Elmira Sebat 

 

„Este posibil să obţinem libertate vocală şi               
     să ne colorăm vocea într-o multitudine de feluri.  

           Experimentaţi şi bucuraţi-vă. Nu uitaţi,        
    nu există o culoare ideală care trebuie copiată.    

     Găsiţi-vă propriul vostru sunet şi savuraţi-l.“1 
 

 
Sharon Mabry − născută în Newport, Tennessee, Statele 

Unite ale Americii, în anul 1945 – este o cântăreaţă a cărei primă 
recunoaştere naţională a avut loc în 1980, când s-a remarcat în 
recitalurile din seria Arta cântecelor, la Radiodifuziunea Publică 
Naţională. Din acel moment, interpretarea ei sensibilă a muzicii 
secolului XX a ajutat-o să devină o foarte solicitată și îndrăgită 
interpretă vocală. Înregistrările sale cu muzică contemporană de la 
casele de discuri Owl şi Coronet au fost primite cu comentarii 
remarcabile şi difuzate în lumea întreagă.  

Absolventă a Universității de Stat din Florida în 1967, cu un 
Master în Educație muzicală obținut în 1970 la Colegiul George 
Peabody – locul în care a primit și titlul de doctor în Arte Muzicale în 
1976, Sharon Mabry deține și un Certificat de Interpretare acordat de 
Institutul Franz Schubert din Austria, este membră a Asociației 
Naționale a Profesorilor de Canto și predă la Universitatea de Stat 
Austin Peay, Clarksville, Tennessee.2 

                                                
1 Mabry, Sharon, Exploring Twentieth-Century Vocal Music. A Practical Guide 
to Innovations in Performance and Repertoire, New York, Oxford University 
Press, Inc., 2002, pag. 51 
2 https://prabook.com/web/sharon_cody.mabry/382589 (accesat la 16 
august 2021)  

RECENZII 
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Aparițiile scenice ale lui Sharon Mabry au inclus premierele 
mondiale a peste treizeci de compoziții importante ale unor lucrări de 
Elizabeth Vercoe, Rhian Samuel, Frederic Goossen, Jeffrey Wood, 
Robin Holloway, Seymour Barab și Persis Vehar.1 

De asemenea, pasiunea acestei cântăreţe pentru muzica 
vocală contemporană s-a cristalizat într-un amplu articol publicat în 
1998 şi intitulat în mod sugestiv Noi direcţii: unind stilurile vocale în 
muzica contemporană, precum şi în două cărți extraordinar de bine 
documentate – Viața interpretului: un ghid de supraviețuire al 
cântărețului (Scarecrow Press, 2012) și Explorând muzica vocală a 
secolului XX: inovaţii în spectacol şi repertoriu (Oxford University 
Press, 2002).   

În aceasta din urmă, cântăreaţa-scriitoare îşi familiarizează 
cititorii cu sistemul de notaţie nou şi neobişnuit (încă, la începutul 
secolului XXI) utilizat de unii compozitori contemporani, oferind o listă 
a celor mai importante şi interesante lucrări ce au luat naştere în 
secolul XX2, la care se adaugă sugestii pentru programe de recital ce-
i introduc atât pe spectatori, cât şi pe cântăreţi în această zonă prea 
puţin explorată a muzicii.  

Spre deosebire de alte încercări similare de realizare a unui 
istoric realist al evoluţiei scriiturii vocale în ultimele decenii şi de 
sintetizare a celor mai importante tehnici moderne de cânt, cartea lui 
Mabry este incredibil de riguros documentată, este scrisă privind în 
primul rând din unghiul interpretului şi – ce este mai interesant şi îi 
imprimă o tentă de unicat – împărtăşeşte nişte păreri personale, rod al 
unei experienţe scenice îndelungate, într-un mod foarte sigur, clar şi 
obiectiv-ştiinţific, care nu lasă loc unei receptări ambigue sau 
interpretabile. 

Pentru început, Sharon Mabry recunoaşte că, în anumite 
partituri de muzică contemporană predomină uneori o atmosferă de 
neglijenţă şi frivolitate, compozitorii încorporând în textura muzicală 
elemente populare, de folk sau de jazz şi făcând ca această muzică 
să pară uneori nepotrivită pentru sala de concert. „Probabil că ne 
simţim inconfortabil în acest caz, deoarece ascultăm cu urechile, 
mintea şi aşteptările secolului al XIX-lea. Interpretul trebuie să ia 
muzica pentru ceea ce este ea şi să progreseze din punct de vedere 
intelectual, emoţional şi muzical.“ (pag. 10) 

                                                
1 https://www.naxos.com/person/Sharon_Mabry/83409.htm (accesat la 16 
august 2021) 
2 Având în vedere că această carte a apărut în anul 2002 și s-a dorit a fi o 
retrospectivă a inovațiilor secolului XX, de fiecare dată când se face referire la 
secolul XX, observațiile respective sunt valabile și pentru primele două 
decenii ale secolului XXI. 

https://www.naxos.com/person/Sharon_Mabry/83409.htm
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Fiindcă numeroşi compozitori au făcut pionierat în anumite 
direcţii muzicale şi estetice, din punct de vedere istoric, „invenţiile lor 
şi ale altor inovatori au dat limbajului muzical al secolului XX reputaţia 
de a fi dificil de pătruns. Ideile lor muzicale au fost adeseori convertite 
în concepte matematice, întindere vocală extinsă, reprezentări 
notaţionale nefamiliare, Alfabetul Fonetic Internaţional (IPA) sau 
declamaţii silabice, linii melodice colţuroase, disonanţe ascuţite şi 
utilizarea elementelor teatrale incluzând mişcarea scenică ori tehnici 
speciale de iluminat. Confruntaţi cu aceste elemente muzicale, vocale 
şi teatrale suplimentare, cântăreţii au simţit adesea mai degrabă că le-
au fost plasate piedici în drumul spre o reprezentaţie de succes decât 
că ar avea maturitatea de a investiga aceste provocări creatoare şi 
intelectuale. De asemenea, unii cântăreţi nu s-au gândit la 
numeroasele deprinderi auditive, tehnic-vocale şi interpretative pe 
care şi le-ar putea dezvolta prin intermediul acestui repertoriu unic.“ 
(pag. 11) 

În ceea ce priveşte dezvoltarea abilităţilor cântăreţilor 
profesionişti de muzică modernă, Mabry recunoaşte existenţa unei 
serii de concepte „inerente în studiul muzicii din orice perioadă, dar 
care primesc o semnificaţie specială când sunt aplicate în lucrările 
moderne. Ele sunt legate de progresul global al unui cântăreţ în 
tehnica vocală, muzicalitate, înţelegere intelectuală şi interpretare a 
materialului muzical“ (pag. 11) şi sunt analizate de către autoare după 
cum urmează :  

 Maturitatea vocală (nu trebuie abordate lucrări ce 
conţin dificultăţi vocale, muzicale ori intelectuale ce depăşesc 
limitele tehnicii vocale pe care cântăreţul o deţine în 
momentul respectiv); 

 Antrenamentul dicţiunii („Numeroase lucrări 
contemporane încorporează utilizarea fonemelor Alfabetului 
Fonetic Internaţional, silabe repetate, schimbări graduale ale 
vocalelor, cântul pe sunete mute sau repetări pline de 
nonsens ale silabelor.“); (pag. 12)  

 Întinderea vocală, rezistenţa şi flexibilitatea 
(datorită marii varietăţi de stiluri muzicale existente, vocea 
poate fi exersată într-o multitudine de feluri, acoperind un 
ambitus foarte larg, parcurgând o dinamică extremă, redând 
linii vocale abrupte, cu salturi mari sau altele construite din 
rulade vocale înflorite, glissandi plini de extravaganţă sau 
efecte vocale speciale); 

 Intelect şi imaginaţie (pentru a pune în valoare seria 
de oportunităţi fantastice pe care muzica secolului XX o oferă 
în dezvoltarea spontaneităţii, imaginaţiei, vioiciunii intelectuale 
şi sensibilităţii, trebuie ales un repertoriu care cere o varietate 
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de culori vocale, interjecţii vorbite, tehnici vocale extinse, 
mânuitul altor instrumente concomitent cu cântatul sau 
efectuarea mişcării scenice indicate. Toate aceste elemente 
nefamiliare trebuie să fie integrate pe rând şi exersate în 
diverse combinaţii, pentru o realizare artistică finalizată cu 
succes); 

 Antrenamentul urechii (în vederea dezvoltării 
abilităţii cântăreţului de a localiza înălţimile şi de a căpăta 
încredere în propriile-i mijloace şi independenţă faţă de 
acompaniamentul instrumental);                                                                                                                   

 Libertate mentală şi vocală (capacitatea de a 
încorpora elemente improvizatorice şi de a realiza sincronizări 
mai ambigue ale vocii cu alte instrumente); 

 Disciplină muzicală (alcătuirea unei analize iniţiale şi 
a unui plan în vederea realizării tuturor gesturilor muzicale, 
unificând mijloacele componistice, structura ritmică înnăscută 
şi componentele textului); 

 Independenţă, individualism şi încredere în sine 
(cu cât un cântăreţ este mai tentat să încerce noi modalităţi 
de a interpreta diverse stiluri muzicale, cu cât îşi programează 
mai des concerte cu lucrări contemporane şi cu cât îşi 
dezvoltă un repertoriu extins de noi piese scrise în stiluri 
componistice diferite, cu atât el devine din ce în ce mai 
implicat şi mai bine ancorat în problematica secolului XX). 
 
„Cu înţelegere căpătăm acces la orice idee nouă, organizare 

muzicală inedită sau configuraţie aparte a textului.“ (pag. 15) 
Referitor la alegerea repertoriului potrivit, Mabry face o 

ierarhizare complexă a planurilor şi are în vedere: 
 
 
1. Consideraţiile vocale  

 
Cântăreţul trebuie să-şi evalueze obiectiv slăbiciunile şi 

punctele forte ale vocii, încercând să şi le pună în evidenţă pe cele din 
urmă şi, în paralel, să le elimine pe primele. De asemenea, este vitală 
stabilirea unei zone de confort în repertoriul parcurs, capacitatea de a 
nu crea stres vocal în timp ce se urmărește dezvoltarea muzicalității, 
perfecţionarea limbilor străine şi a calităţilor actoriceşti şi abordarea 
unor lucrări care să valorizeze tehnica vocală, expresivitatea muzicală 
şi intelectul cântăreţului.    

Autoarea consideră că trebuie evaluate următoarele aspecte 
în momentul alegerii repertoriului contemporan: 
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 Întinderea vocală (de la cea mai gravă la cea mai 
acută notă, preferabil fiind ca cele mai multe înălţimi sonore 
dintr-o partitură nouă să fie cuprinse într-un registru 
confortabil al vocii);  

 Ţesătura vocii şi evenimentele legate de pasaj 
(este foarte importantă măiestria cu care este înfăptuită 
schimbarea registrelor); 

 Dificultăţile vocale (în anumite piese de muzică 
contemporană se remarcă o supraabundenţă de dificultăţi 
vocale şi de noi tehnici vocale care trebuie stăpânite, astfel 
încât este esenţial ca orice cântăreţ să încerce să le 
descifreze pe rând şi apoi să le asambleze, îmbinând 
prudenţa cu curiozitatea intelectuală); 

 Dicţiunea (având în vedere – după spusele lui 
Sharon Mabry – că multe texte contemporane sunt 
conversaţionale şi deci solicită un răspuns mai direct din 
partea auditoriului şi că numeroase lucrări scrise în idiomul 
contemporan fie sunt construite pe o formă de recitare, fie 
sunt ceea ce poate fi numit „piese de personalitate”).   

 
 

2. Folosirea repertoriului   
 

Este foarte important ca fiecare cântăreţ să-şi aleagă 
repertoriul potrivit de studiu şi concert, însă abordarea celui scris în 
secolul XX duce în mod special la dezvoltarea tehnicii vocale, la 
antrenarea urechii şi la augmentarea independenţei faţă de liniile 
instrumentale acompaniatoare. Totodată, descoperirea de sine poate 
fi sporită prin experimentarea procesului creativ atunci când este 
interpretată o muzică ce conţine elemente aleatorice, improvizatorice, 
teatrale sau ad libitum.  

 
 
3. Dezvoltarea versatilităţii 

 
„Interpretul versatil […] este capabil de o parcurgere rapidă şi 

spontană a unei largi game de emoţii, vocalizări şi elemente teatrale, 
prezentându-le pe fiecare cu o expresie artistică satisfăcătoare. El are 
abilitatea de a face faţă unor idei complexe, în timp ce îşi manifestă 
răspunsurile creatoare la aceste idei prin figuri de stil mentale şi o 
percepţie intensificată a lumii exterioare. Acest tip de interpret deţine 
deprinderi auditive, chinestezice şi perceptive puternic dezvoltate. […] 
Interpretul versatil poate face de asemenea mai multe lucruri deodată. 
[…] Jocul scenic intuitiv, mişcarea scenică naturală, expresiile faciale 
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potrivite şi interpretarea simpatetică a textului sunt cerute în zilele 
noastre. În plus, anumite partituri contemporane impun gesturi fizice 
specifice, mânuirea unor instrumente muzicale în timpul cântatului şi 
mişcări scenice coordonate.“ (pag. 19-20)  

 
4. Dezvoltarea unei personalităţi interpretative   

    
„Personalitatea interpretului este o atitudine pe care 

cântăreţul trebuie să o exteriorizeze şi să o comunice ascultătorului. 
Această atitudine, deşi este dezvoltată printr-o practică repetitivă, 
trebuie să pară spontană, schimbându-se după bunul plac. Trebuie să 
vină dintr-o profundă înţelegere a intenţiei compozitorului şi a practicii 
interpretative a acelui stil muzical. Anii de studiu şi de antrenament ai 
cântăreţului trebuie să se concretizeze, în cele din urmă, în devenirea 
sa ca interpret sensibil din punct de vedere muzical, versatil, care 
poate face faţă multitudinii de cerinţe tehnice, muzicale şi expresive a 
repertoriului. Cu cât este mai iscusit un interpret, cu atât el are 
abilitatea de a transporta audienţa în mod magic spre un loc imaginar 
fără ajutorul accesoriilor precum decoruri, costume, recuzită sau 
lumini speciale. Când aceste elemente extramuzicale sunt adăugate 
într-un spectacol, stăpânirea capacităţii de proiectare a propriei 
personalităţi spre exterior devine încă şi mai fascinantă în acest 
context muzical/teatral.“ (pag. 25)      

  O altă tematică imposibil de neglijat de către un interpret 
contemporan este dezbătută de Sharon Mabry în capitolul Cerinţe 
vocale ale secolului XX: caracteristici comune. Ea consideră că cele 
mai importante sunt: liniile vocale non-tradiționale, ambitusul extins, 
ad libitum și improvizația, identificarea înălțimii sonore și anumite 
aspecte legate de interpretare. 

În privinţa liniilor vocale non-tradiţionale, „acest termen a fost 
utilizat de numeroşi compozitori şi interpreţi pentru a desemna 
întrebuinţări inovatoare, necantabile ale vocii“(pag. 28), iar printre 
caracteristicile fundamentale ale pieselor care le conţin se află: 

 o complexă mişcare intervalică (liniile vocale conţin 
salturi mari, foarte puţină deplasare treptată, mişcări bruşte în 
ambele direcţii, combinaţia între înălţimi clare şi altele 
nedeterminate şi disonanţe semnificative cu vocile 
acompaniatoare/instrumentale); 

 declamaţia experimentală (textul este proiectat prin 
intermediul recitării, Sprechstimme, stil recitativic declamativ – 
parlando, treceri subite de la cantilenă la efecte experimentale 
sau folosirea fonemelor IPA şi a silabelor repetate); 

 efectele vocale (sunete vocale imitative sau 
improvizate, exprimate ‘cu mărinimie’ prin concepte 
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imaginare, precum râsul pe înălţimi nedeterminate, fluierat, 
sunete în falset pe înălţimi nedeterminate, schimbarea 
graduală a vocalei originare într-o altă vocală indicată, 
trecând prin diferite înălţimi sonore, deschiderea şi închiderea 
graduală a gurii în scopul de a forma o vocală anume, trilurile 
din limbă sau zumzetul buzelor, glissandi exagerate, 
inhalarea şi evacuarea emfatică a aerului, deplasarea unei 
mâini prin faţa gurii, în scopul de a crea o schimbare a culorii 
tonale, murmurul şi strigătul pe înălţimi nedeterminate). 
„Alegând ca repertoriu lucrări care sunt construite pe aceste 

concepte, trebuie avut în vedere nivelul din acel moment al abilităţii 
vocale a cântăreţului. Actul artistic rezultat va depinde în mod major 
de flexibilitatea vocală, muzicală şi intelectuală şi de pregătirea pentru 
fiecare piesă în parte. […] Cum variantele repertoriale sunt atât de 
vaste raportat la producţia acestei perioade, nu a găsi muzica potrivită 
este scopul final pentru un interpret, ci mai degrabă a fi conştient de 
propriile limite vocale, de nivelul lui motivaţional şi de muzicalitatea sa 
fundamentală, care devin elementele cruciale de decizie.“ (pag. 29) 

Referitor la ambitusul extins întâlnit în mod frecvent în muzica 
modernă, Mabry observă că, faţă de rigoarea obsesivă cu care erau 
tratate adeseori întinderea vocală şi timbrul vocal în secolele 
anterioare, muzica secolului XX este prin excelenţă flexibilă şi lasă şi 
în acest domeniu mai multă libertate interpretului, iar categoriile 
clasice de clasificare a vocilor nu îşi mai găsesc întrebuinţarea în 
acest repertoriu complex: chiar dacă o anume piesă este scrisă iniţial 
pentru soprană, spre exemplu, ea poate fi cântată cu acelaşi succes 
şi măiestrie interpretativă de către o mezzo-soprană capabilă să emită 
sunetele respective şi să redea intenţiile iniţiale ale compozitorului 
printr-o justă încărcătură emoţională, chiar în cazul în care culoarea 
vocală este mai întunecată.  

Timbrul vocal este definitoriu pentru calitatea actului 
interpretativ-vocal şi nu este deloc de neglijat faptul că „niciodată două 
voci nu sunt perfect identice. Fiecare are calităţile ei unice de timbru, 
rezonanţă, plasare şi putere de-a lungul registrelor. În acelaşi timp, 
fiecare este găzduită într-un corp şi coordonată de un intelect şi o 
creştere a experienţei emoţionale specifice acelui individ.“ (pag. 40) 

Un alt aspect dezbătut de Mabry referitor la cerinţele vocale 
ale muzicii secolului XX este legat de improvizaţie şi de notaţiile ad 
libitum: „Unul dintre elementele întâlnite în structura anumitor piese 
contemporane este o aparentă lipsă de organizare. Partitura poate 
arăta precum o pictogramă a spaţiului şi a timpului, fără bare de 
măsură, indicaţii metrice sau portative. Poate conţine note în interiorul 
unor chenare sau note împrăştiate de-a lungul paginii în şabloane 
care arată o densitate sau o sărăcie a activităţii. Partiturile de acest 
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gen sunt reprezentări ale unor idei imaginare şi nu schiţe ale unui 
timp, spaţiu sau timbru specifice. Pot să nu figureze deloc scheme 
sau aşteptări preconcepute, astfel încât fiecare spectacol poate fi net 
diferit de toate celelalte. Întrucât nu a existat nicio încercare de 
impunere a unui cadru sau a unei notaţii specifice pentru lipsa de 
precizie, compozitorii s-au simţit liberi să organizeze sunetul în feluri 
destul de variate şi pitoreşti.  

Noutatea totală a notaţiei şi aşezarea ei în pagină pot crea 
confuzii, deoarece schemele mentale învăţate şi formate pe parcursul 
a numeroşi ani de citit notaţia tradiţională au fost întoarse cu susul în 
jos. În acest context, conceptele de ad libitum şi improvizaţie au 
prosperat. Ele au fost utilizate de diverşi compozitori ai perioadei. Unii 
au ales o abordare haotică a sunetului prin aleatorism (elemente 
întâmplătoare) sau prin imprecizie. În acest caz, piesei i se permitea 
să-şi găsească propriul înţeles al curgerii, texturii şi esteticii prin 
punerea intenţionată la dispoziţie mai degrabă a unor schiţe generale 
decât a unor direcţii specifice în ceea ce priveşte melodia, înălţimile 
sonore, ritmul, tempoul, dinamica şi coordonarea evenimentelor sau a 
liniilor muzicale. […] Alţi compozitori utilizează aceşti termeni într-un 
mod mai conservator, încorporând poate doar câteva elemente 
improvizatorice sau ad libitum într-o lucrare de altfel tradiţională.“ 
(pag. 31-32) 

O altă problematică esenţială a muzicii contemporane 
analizată de Mabry este cea a interpretării. „Conceptul unei 
interpretări vocale potrivite a muzicii secolului XX include numeroase 
subiecte de discuţie printre compozitori, critici, profesori de canto, 
melomani şi interpreţi. Interpretarea vocală implică nişte componente 
atât de elementare precum stabilirea locurilor fireşti de respiraţie în 
cadrul frazelor; executarea atacurilor tonale precise (legato, staccato, 
marcato); enunţarea, pronunţia şi articularea corectă a textului şi 
proiectarea unei foarte bine definite culori a sunetului vocal, care să 
exprime starea/stările esenţiale ale textului. În orice caz, pentru a 
capta în totalitate intenţia compozitorului, interpretarea vocală trebuie 
să meargă dincolo de aceste fundamente ale interpretării cântecului.“ 
(pag. 35-36) 

În capitolul intitulat Colorarea vocală, Mabry atinge şi 
sintetizează iarăşi nişte puncte sensibile ale realităţii interpretării 
vocale a muzicii secolului XX: 

 Cine deţine controlul: cântăreţul sau 
compozitorul? (mulţi compozitori sunt foarte scrupuloşi cu 
indicaţiile legate de utilizarea vocii, în timp ce alţii lasă o mare 
libertate de contribuţie cântăreţului. Între aceşti doi poli, un 
interpret vocal se poate simţi ‘controlat’ şi îngrădit sau, 
dimpotrivă, liber să dea frâu liber propriei imaginaţii, „să fie 
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creativ şi imaginativ, în funcţie de bogăţia propriului său tărâm 
de posibilităţi coloristice.“); (pag. 40) 

 Coordonarea musculară (este indicat ca, în cazul în 
care există numeroase schimbări rapide de orice fel în 
partitură, cântăreţul să le disece în fragmente scurte, printr-o 
aprofundare metodică. În acest caz, fiecare detaliu fiind 
studiat separat şi într-un ritm mai lent, cu pauze vocale şi 
mentale între secţiuni, structura sa musculară învaţă să se 
adapteze noilor cerinţe ale partiturii şi să răspundă ideilor cu 
care cântăreţul nu s-a mai confruntat înainte); 

 Coordonarea minte-corp (chiar dacă se poate 
remarca existenţa a două categorii distincte de cântăreţi – unii 
care se concentreză pe elementele fizice, precum 
coordonarea musculară optimă, starea cât mai bună de 
sănătate prin practicarea fitness-ului şi ţinuta corporală 
corectă, care îi pun în situaţia de a obţine o emisie liberă şi 
echilibrată şi alţii care ridică în slăvi factorii psihologici, 
precum o imagine pozitivă despre sine, proiectarea spre lume 
a personalităţii proprii şi ascuţirea deprinderilor perceptive şi 
conceptuale prin intermediul imaginilor mentale – mai ales în 
cazul în care sunt cerute varii efecte vocale, este necesar ca 
artistul liric modern să reunească în sine toate aceste 
elemente, deoarece ele se completează şi se condiţionează 
reciproc); 

 Deprinderea priceperilor legate de culoarea 
vocală (având în vedere câte gesturi notaţionale nefamiliare 
au apărut în ultimele decenii, abilitatea de a manipula rapid 
culoarea sunetului vocal este crucială. Într-o primă fază, 
cântăreţul trebuie să se aplece cu atenţie asupra partiturii, să 
o analizeze şi să nu se mulţumească doar cu o parcurgere 
superficială, ci să pornească de la esenţa ei. Astfel este 
posibil să-şi diversifice în timp, cu ajutorul imaginaţiei, paleta 
culorilor vocale, iar ulterior să o folosească şi în alte lucrări);  

 Ştergerea vibratoului – o variaţie coloristică 
modernă (deşi părerile sunt împărţite şi în această privinţă – 
unii profesori de canto pretinzând că orice sunet vocal trebuie 
să aibă neapărat vibrato, indiferent de perioada istorică sau 
de stilul căruia îi aparţine muzica respectivă şi că a cânta fără 
vibrato este periculos pentru voce – totuşi mari cântăreţi de 
lied german sau de muzică franceză, precum şi interpreţi 
celebri de muzică contemporană au apelat la sunetele 
‘drepte’, lipsite de vibrato, fără ca traiectoria lor artistică să 
intre în derivă. De asemenea, în corurile de copii, la unele 
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instrumente de suflat şi în diverse tipuri de muzică folk sau 
multietnică, întâlnim în mod frecvent sunete fără vibrato).  

 
Deşi este evident că în secolul XX s-a recurs la sunetele 

drepte mai des decât în perioada romantismului, spre exemplu, totuşi 
intenţia estetică a cântăreţilor care le-au întrebuinţat a fost mereu 
aceeaşi: o dorinţă de a pune în valoare anumite cuvinte sau secţiuni 
ale textului, aceste sunete fără vibrato „fiind folosite adeseori pentru a 
obţine o calitate vocală solemnă, încremenită, non-emoţională, 
detaşată.“); (pag. 44) 

 Culoarea sunetului: imaginaţie şi vizualizare  
„Utilizarea imaginaţiei în sensul cel mai deplin al cuvântului 

implică un efort conştient de a pune sunetul, gustul, mirosul, pipăitul – 
tot ce ţine de chinestezie – în slujba interpretării mentale şi vocale a 
unor texte sentimentale, pitoreşti sau dramatice pline de subtilitate.“ 
(pag. 48) 

 Libertate de alegere, libertate a vocii 
„Odată obţinută abilitatea de a exprima diferenţe ale culorii 

vocale, se poate ajunge la un nivel mai înalt al interpretării textului şi 
la o declamaţie mai sofisticată, dând audienţei o imagine mai clară a 
intenţiilor compozitorului. Încrederea generală a cântăreţului, bucuria 
spectacolului şi procesul necesar pentru a le atinge vor fi intensificate. 
Efectul estetic final va fi diferit şi mai atrăgător decât în cazul în care 
toate sunetele ar fi fost cântate cu aceeaşi culoare, greutate vocală şi 
modalitate de declamare.“ (pag. 49) 

În capitolul intitulat Noul limbaj de notaţie – care poate avea 
drept moto afirmaţia: „stăpânirea oricărui dispozitiv notaţional 
nefamiliar poate fi obţinută prin curiozitate, determinare şi 
profesionalism“ (pag. 57) –, Mabry face o clasificare a parametrilor-
cheie pe care orice cântăreţ de muzică contemporană va trebui să îi 
aibă în vedere şi să îi analizeze în demersul lui interpretativ: 

 Ritmul şi spaţierea (unii compozitori au renunţat la 
indicatorii metrici familiari în favoarea unor noi modalităţi de a 
simţi spaţiul şi timpul, la diverse niveluri de precizie); 

 Sistemele notaţionale şi improvizaţia (Mabry 
porneşte aici de la afirmaţia tranşantă că „improvizaţia a fost 
cu noi de când există muzica“ (pag. 60) şi ne reaminteşte că, 
înainte de a fi fost stabilite regulile de interpretare a 
simbolurilor notaţionale vest-europene, improvizaţia constituia 
tiparul de bază, ea fiind şi una dintre caracteristicile anumitor 
muzici etnice, al celei folk sau de jazz. Totodată, ea a 
continuat să înflorească şi în muzica vocală clasică şi 
romantică, prin existenţa cadenţelor de operă care lăsau frâu 
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liber imaginaţiei cântăreţilor, pentru ca în secolul XX să 
ajungă la un punct maxim de valorificare); 
„Când vine vorba despre improvizaţie, exactitatea şi 

imuabilitatea trebuie să dispară. Dacă un compozitor a inclus 
elemente improvizatorice de orice fel (ritm, înălţime, măsură, 
organizare, acţiuni), atunci cântăreţului i-a fost dată permisiunea de a-
şi experimenta în cea mai mare măsură capacităţile vocale şi 
interpretative.“ (pag. 60) 

Autoarea identifică cinci categorii de mijloace notaţionale cu 
care compozitorii secolului XX descriu libertatea interpretativă şi 
improvizaţia: 

a) notaţia indicativă, care poate conţine elemente 
mixte de notaţie exactă/liberă, se bazează mai degrabă pe o 
intuire a ritmului şi a măsurii şi este reprezentată grafic prin 
simboluri aflate între desen şi notaţia muzicală tradiţională. La 
rândul său, improvizaţia indicativă întâlnită în muzica vocală 
poate fi redată în variate modalităţi inventive – o ramă sau un 
chenar, pentru organizare; linii vălurite, pentru înălţime; săgeţi, 
pentru schimbarea de tempo; litere de tipar mari sau mici, 
pentru indicarea contrastelor dinamice; ‘x’-uri deasupra notelor, 
semnificând înălţimea aproximativă; variaţii ale frecvenţei cu 
care se succed notele, pentru indicarea tempoului, a 
momentelor de accelerando şi ritardando; variaţii ale liniilor de 
portativ, de la 1 la 8 sau 10, pentru indicarea registrelor vocale 
sau a ambitusului piesei respective; 

b) Indicaţiile verbale, adică adjective, verbe, fraze 
poetice sau comenzi pentru acţiuni sau calitate a sunetului, 
precum ad libitum, ‘începând de oriunde’, ‘pe cât de repede 
posibil’, ‘alege orice notă de pe linie sau din chenar’, ‘brusc 
impetuos’; 

c) Imprecizia, caracteristică de bază a muzicii numite 
‘aleatorie’ sau ‘întâmplătoare’ şi care poate presupune ca 
fiecare element al muzicii să fie subiectul procedeelor aleatorice 
sau ca doar unul sau două elemente muzicale să fie lăsate la 
întâmplare. De asemenea, imprecizia poate fi parţială, 
manifestându-se doar în anumite porţiuni ale compoziţiei, sau 
totală şi poate fi aplicată în etapa de creaţie – compozitorul 
notează în partitură folosirea exactă a procedeelor 
întâmplătoare, astfel încât lucrarea va fi cântată la fel de fiecare 
dată sau în etapa de interpretare – compozitorul dă una sau 
mai multe opţiuni, asigurând astfel o realizare artistică diferită 
de la un concert la altul; 

d) Graficele muzicale, numite şi Augenmusik, includ o 
succesiune de imagini reprezentând opţiuni ale înălţimii şi 
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direcţii de urmat, înălţime şi densitate a sunetului sau ambitus şi 
dinamică, prin forme abstracte, geometrice sau prin portative 
circulare; 

e) Sincronizarea cu caseta electronică cere 
numeroase repetiţii, iar în partitură, durata este indicată 
adeseori în secunde corespunzătoare fiecărui segment în parte. 

 
 Notaţia proporţională  

 
„Notaţia proporţională este parte a unui curent componistic 

care optează pentru mai puţină precizie în notaţie şi o mai mare 
libertate interpretativă […]. În general nu conţine bare de măsură sau 
indicaţii metrice, dar este organizată în jurul unei structuri interne 
oarecum controlabile.“ (pag. 63) 

„Notaţia vizuală este proporţională cu un simţ al timpului, nu 
cu un număr exact sau rigid de secunde. În notaţia proporţională de 
acest tip poate să existe sau poate să nu existe o relaţie matematică 
între lungimea înălţimilor consecutive şi tăceri. […] În interpretare nu 
trebuie să se strecoare rigiditatea sau artificialitatea. Fluiditatea liniei 
şi un ascuţit simţ al timpului sunt elementele cruciale implicate în 
interpretare.“ (pag. 63, 65)    

În privinţa abordării corecte a acestor reprezentări grafice de 
către interpretul vocal, aflăm că „un reflex senzorial şi o chestiune de 
gust muzical sau de fineţe guvernează în primul rând interpretarea 
unor astfel de simboluri. Ele nu trebuie să fie niciodată prozaice, 
prudente sau lipsite de legătură, ci au nevoie, dimpotrivă, să fie 
realizate cu un simţământ continuu al variaţiei de tempo, iar 
demarcaţiile de viteză să primească o rezolvare graduală şi 
aproximativă obţinută mai ales prin intuiţie şi cunoaştere a contextului  
muzical.“ (pag. 67) 

O subcategorie a notaţiei proporţionale, care încurajează 
improvizaţia şi dă posibilitatea de alegere este cea ‘în ramă’, ‘în cadru’ 
sau ‘în chenar’. 

„Frumuseţea notaţiei ‘în ramă’ este aceea că îi dă interpretului 
o anume creativitate şi fluiditate componistică ce îi permite schimbări 
capricioase. [...] Libertatea inerentă trebuie să fie surprinsă şi folosită 
ca o forţă dezrobitoare, scoţând la iveală o creativitate a cântăreţului 
altfel mascată, trunchiată sau ascunsă.“ (pag. 70-71) 

Cea  mai  grea  problemă  pe care  această  notaţie o pune 
interpreţilor vocali este coordonarea evenimentelor între diverşii 
solişti, referitoare la durata fragmentului unde este întâlnită notaţia 
respectivă sau la numărul repetărilor segmentelor aflate ‘în ramă’. 
„Având în minte parametri siguri, cântăreţul îşi va permite să fie mai 
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flexibil faţă de alţi interpreţi şi mai puţin distras de ceea ce cântă 
aceştia.“ (pag. 70)    

În sfârșit, ultimii parametri-cheie de care trebuie să țină cont 
interpeții sunt:  

 Înălţimea  
 Microsunetele  

Mabry este de părere că cei mai mulţi compozitori „care au 
ales să se cufunde în complexităţile microtonale, le-au folosit pentru a 
crea un nou vocabular de posibilităţi sonore înlăuntrul unui context 
mai tradiţional. Dintre numeroasele întrebuinţări microtonale, 
sferturile de ton sunt întâlnite cel mai adesea în repertoriul existent 
pentru voce. Compozitorii utilizează sferturile de ton în diferite scopuri: 
pentru a da o importanţă specială unei anumite înălţimi, lucrări sau 
accent metric; în anumite contexte, ca sunet ornamental fundamental; 
pentru a capta atenţia cu aceste elemente auditive în mijlocul unei 
scări diatonice altfel tradiţionale ori ca efect germinal al unei structuri 
componistice construite pe microsunete.“ (pag. 74) 

Pentru a desemna utilizarea microsunetelor sunt folosite două 
tipuri de notaţie: cel mai frecvent este ‘sistemul săgeţilor’ – mai des 
întâlnit în scriitura vocală, iar cel de al doilea este ‘sistemul semnului 
plus’ – care indică ridicarea înălţimii şi este legat mai mult de muzica 
instrumentală. 

Urmează unul dintre cele mai fascinante şi complexe capitole 
ale cărţii lui Sharon Mabry, intitulat Hibrizi vocali: Sprechstimme şi 
recitare. Şi cum autoarea ne-a obişnuit deja cu abordarea sistematică 
a oricărei probleme dezbătute, să ne bucurăm de şansa de a 
parcurge pas cu pas această plajă captivantă a celor mai des întâlnite 
modalităţi de exprimare vocală ale secolului XX. 

„Numeroase structuri hibride şi forme alternative ale 
declamaţiei vocale au fost dezvoltate şi exploatate de-a lungul 
secolului XX şi continuă să fie folosite de către compozitorii 
contemporani. Niciuna dintre ele nu poate fi numită cânt ‘normal’ în 
sensul tradiţional al cuvântului. Mixturile între vorbit şi cântat se 
bazează pe aspecte comune ale celor două funcţii vocale, expunând 
caracteristicile fiecăreia. Compozitorii care au încorporat în muzica lor 
unele tipuri de cânt vorbit au procedat astfel într-o încercare de a spori 
elementele dramatice, conversaţionale sau coloristice atât ale textului, 
cât şi ale muzicii. Deşi s-a recurs la numeroşi termeni şi dispozitive 
notaţionale pentru a descrie aceste stiluri vocale compozite, cele mai 
importante şi mai frecvent întâlnite inovaţii sunt Sprechstimme şi 
recitarea.“ (pag. 77) 

Mabry identifică şi analizează următoarele ‘tehnici’ cu care 
jonglează muzica vocală modernă: 
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 Sprechstimme / notaţia înălţimii fixe (Mabry 
stabileşte începuturile acestei tehnici în 1897, în opera 
Königskinder a lui Engelbert Humperdinck, care conţine 
fragmente de vorbit monoton, redat grafic prin ‘x’-uri deasupra 
notelor din anumite linii vocale. În mod curios, când şi-a 
revizuit opera în 1910, Humperdinck a abondonat 
Sprechstimme în favoarea înălţimilor cântate exacte. Acest tip 
de experimentare vocală a continuat de-a lungul secolului XX, 
fiind vorba fie despre Sprechstimme – voce vorbită, care se 
ghidează după notaţia înălţimilor fixe, fie despre 
Sprechgesang – cântec vorbit, fie despre recitare. Mabry a 
grupat, pentru un plus de claritate, aceste categorii şi şi-a 
propus să utilizeze termenul de Sprechstimme în toate 
cazurile în care este vorba despre o notaţie cu înălţimi fixe şi 
cel de recitare pentru toate celelalte tipuri de notaţie vorbită 
sau pe jumătate cântată, dar fără înălţime fixă).   

„Sprechstimme îşi datorează dezvoltarea 
spectaculoasă cu precădere unui compozitor: Arnold 
Schönberg. El a fost influenţat de popularitatea melodramei 
germane care era în mod tipic de două feluri: fie cu un text 
vorbit şi cu acompaniament instrumental, fie cu interludii 
muzicale între secţiunile vorbite. Melodrama a avut un mare 
succes în calitate de instrument de interpretare a unor texte 
magice, supranaturale, de atmosferă sau misterioase, din 
moment ce vocea nu era restricţionată să cânte anumite 
sunete şi ritmuri, ci avea totală libertate de expresie şi 
nuanţare. Ea oferea o exteriorizare mai spontană şi 
descriptivă a emoţiilor decât a făcut-o epoca de convenţii 
stilizate a operei şi liedului.“ (pag. 78) 
Mabry – care consideră că Schönberg nu a dat suficiente 

instrucţiuni explicite privind modalităţile concrete de producere a 
Sprechstimme, ci doar privind efectul dorit, adică o interpretare între 
cântec şi vorbă, un fel de ‘melodie vorbită’ – grupează principalele 
caracteristici ale acestui stil vocal: 

 
a) Utilizarea conectorilor de glissando, adică 

înălţimea sunetului cântat rămâne constantă pe întreaga 
sa durată ritmică, dar i se permite o schimbare prin 
lăsarea vocii să alunece în sus sau în jos spre finalul 
sunetelor;  

b) Eliminarea vibratoului, care duce la 
obţinerea unei calităţi vocale mai apropiate de vocea 
vorbită. Pentru un efect maxim, cântăreţul ar trebui să 



Revista MUZICA Nr. 7 / 2021 

72 

cânte sunetele scrise normal, cu un vibrato ‘de operă’, 
creând un contrast extrem cu articularea Sprechstimme; 

c) Inflexiunile textului şi ale vocalelor, care 
trebuie să urmeze logica din vorbire şi nu pe cea 
oarecum ‘deformată’ din cântul tradiţional operistic. 
Vocalele nu trebuie lungite în exces şi, în general, 
curgerea firească a textului devine reperul esenţial care 
trebuie urmărit. Schimbările culorilor vocale trebuie să fie 
raportate la text şi nu făcute în mod gratuit, fiecare cuvânt 
fiind susceptibil de a determina naşterea unui efect vocal 
unic. La fel, pentru producerea acestui stil vocal este 
nevoie de o deschidere mai mică a gurii decât în cântatul 
pe voce plină şi de o abordare iniţială a textului din 
prisma unui actor de teatru; 

d) Registrele vocale şi Sprechstimme – cu cât 
un cântăreţ este mai capabil să-şi delimiteze şi să-şi 
utilizeze toate registrele vocale, cu atât poate jongla mai 
bine cu întreaga sa întindere vocală şi poate crea nuanţe 
vocale fin elaborate. În acest context, cea mai importantă 
pentru fluiditatea producţiei vocale este stăpânirea 
tranziţiei între vocea de cap şi cea de piept. O dată în 
plus, ni se reaminteşte că „o tehnică vocală corectă 
transcende erele şi stilurile.“ (pag. 82)  
 Recitarea (acest termen a fost folosit pentru a 

desemna toate sortimentele de hibrizi vocali care implicau 
declamaţia vocală diferită de cântatul ‘normal’, iar compozitorii 
au recurs la ‘notaţia indicativă’ sau la ‘graficele muzicale’ 
pentru a-şi putea exprima mai clar intenţiile); 

 Vorbitul fără înălţime, liber din punct de vedere 
ritmic (sunt date indicaţii pentru tipul de declamaţie dorit, 
precum ‘vorbit’, ‘recitat’, ‘ţipat’, ‘vorbit ad libitum’ sau 
‘declamat’, în schimb nu sunt furnizate înălţimi sau ritmuri 
pentru măsurarea textului. În funcţie de stilul componistic, pot 
exista mişcări metrice consistente, altele lipsite de precizie 
sau chiar unele total aleatorice. În toate aceste cazuri, 
recitarea va trebui să fie astfel realizată încât să corespundă 
acompaniamentului, deci va fi vorba mai degrabă despre o 
declamaţie simţită sau intuită şi nu despre una precis notată şi 
redată);  
„Melodrama de acest gen necesită o voce vorbită având o 

rezonanţă considerabilă, o capacitate extraordinară de a produce cu 
uşurinţă culori dramatice şi flexibilitatea de a trece rapid dintr-o stare 
în alta într-o manieră teatrală.“; (pag. 89) 
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 Vorbitul fără înălţime, cu ritmuri desemnate (în 
acest caz nu mai există o libertate totală a metricii. Notaţia 
este variată şi include scrierea liniilor de la optimi fără 
specificarea înălţimii notelor – care pur şi simplu dispar – sau 
cu un ‘x’ în locul notelor, doimi egale valoric şi pătrate goale 
imitând doimile. Specific acestei tehnici este faptul că notele 
nu-şi schimbă locul pe portativ, ci se succed pe aceeaşi 
înălţime aleasă la întâmplare, dar în toate cazurile este 
indicată şi trebuie respectată valoarea lor ritmică); 

 Recitarea pe înălţime / vorbitul intonat (termenul 
de ‘intonat’ a fost folosit secole întregi cu referire la 
vocalizarea gregoriană şi la diverse ceremonii religioase, 
devenind sinonim cu o producţie vocală monotonă, jumătate 
cântată/jumătate vorbită, lipsită de vibrato sau de o emoţie 
expresivă din punct de vedere vocal).   
„Vorbitul intonat poate fi limitat la o arie relativ restrânsă a 

înălţimilor, rezervată doar întinderii vocii vorbite sau poate include 
întregul ambitus al vocii vorbite şi cântate.“ (pag. 96) Unica linie care 
apare în locul portativului desemnează partea centrală a vocii 
recitatorului, iar înălţimile trebuie aproximate în funcţie de distanţa lor 
faţă de acea linie, totul având un iz mult mai relativ decât în alte tipuri 
similare de notaţie. În acelaşi timp, vorbitul intonat poate fi liber din 
punct de vedere ritmic sau construit în totalitate pe scheme ritmice 
notate în partitură. Flexibilitatea vocală este un factor extrem de 
important pentru realizarea corectă a vorbirii intonate. 

„Această notaţie poate fi folosită pentru a descrie variate 
intenţii dramatice, solemne sau umoristice. Vocea devine astfel pur şi 
simplu instrumentul prin intermediul căruia este prezentată intenţia 
dramatică a textului. Este un exemplu perfect al dorinţei 
compozitorului de a ‘înăbuşi’ aspectul extravagant al vocii cântate 
‘normal’ în favoarea unei modalităţi mai naturale de exprimare. Acest 
sunet pe jumătate vorbit implică o definire clară a personalităţii care 
trebuie exprimată, o înţelegere profundă a semnificaţiilor textului, o 
utilizare exersată cu rafinament a imaginaţiei, abilităţi actoriceşti şi o 
‘muşcătură’ abilă a sunetului vorbit.“ (pag. 99-100) 

Interpretului i se lasă libertatea de a experimenta cu ritmul, 
spaţierea şi înălţimea aproximativă: liniile vălurite care urcă sau 
coboară sunt alternate cu sunete marcate, articulate fiecare pe o altă 
silabă sau cu fragmente de glissando derulate pe aceeaşi vocală 
iniţială. Aceste linii ondulate pot sublinia anumite cuvinte sau 
semnifică o augmentare a conţinutului dramatic. Unele piese scrise 
astfel aproape că fac din interpret un compozitor, prin libertatea 
supremă pe care o afişează. 
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Penultimul capitol al cărţii lui Mabry se numeşte Vocabulare 
sonore non-textuale şi debutează cu câteva aprecieri des întâlnite mai 
ales pe la jumătatea secolului XX, când aventura muzicii 
contemporane era în plină expansiune : “Ce s-a întâmplat cu textul?” 
“Nu există niciun text!” “Asta seamănă cu vorbirea păsărească!”  

Este vorba „despre utilizarea vocabularelor sonore non-
textuale – texte bazate doar pe vocale individuale, pe consoane sau 
pe combinaţii non-lingvistice ale amândurora. Cum compozitorii 
secolului XX au început să se gândească la voce ca fiind ‘doar un alt 
instrument’, capabil să creeze o multitudine de culori, texturi şi 
articulări contrastante extraordinare, ei au reorganizat tărâmul 
alcătuirii textului în noi configuraţii.“ (pag. 105) 

În fapt, vocabularele sonore non-textuale jonglează cu 
elemente de tehnică vocală cu care cântăreţii se confruntă zilnic: 
vocalizele sunt alcătuite fie exclusiv pe vocale, fie pe combinaţii de 
vocale şi consoane fără un sens anume. Singura diferenţă este aceea 
că vocalizele sunt realizate din reflex, pe de rost şi nu sunt citite dintr-
o partitură, aşa cum se întâmplă cu piesele de muzică contemporană.  

  „Efectul psihologic al vocabularelor sonore non-textuale 
constituie o preocupare esenţială. Din moment ce textul tradiţional a 
fost eliminat, cântăreţul va avea nevoie să-şi dezvolte o interpretare 
vocală în care scopul primordial va fi însăşi esenţa sunetului. […] 
Comunicarea prin intermediul vocabularelor sonore non-lingvistice 
necesită o sensibilitate adâncă faţă de elementele de bază ale emisiei 
vocale: suport respirator, rezonanţă, frazare muzicală, coordonare a 
registrelor vocale şi interpretare imaginativă a notaţiei muzicale şi a 
indicaţiilor de expresie.“ (pag. 110) 

În fine, ultimul capitol consistent al cărţii lui Mabry are un titlu 
simplu, cu implicații complexe: Efecte vocale.  

„Când trecem în revistă multiplicitatea şi originalitatea 
lucrărilor construite pe efecte speciale, unicitatea lor absolută ne 
poate intimida. Dar dacă le disecăm, le repetăm şi le permitem să 
devină o parte naturală a vocalizării noastre zilnice, aceste efecte tind 
să lărgească tehnica vocală a cântăreţului. […] 

Nu există limite imaginabile pentru numărul de efecte sau de 
surse sonore de care vocea este capabilă. Nu există două voci care 
să aibă aceeaşi flexibilitate, forţă de penetrare, rezistenţă sau volum. 
Şi nu există nici doi cântăreţi care să aibă acelaşi mod de abordare 
imaginativă a acestor ‘anomalii’ vocale. Prin urmare, calitatea sonoră 
a fiecărui efect va fi diferită în funcţie de caracteristicile vocale 
înnăscute ale cântăreţului şi de abilităţile sale tehnice.“ (pag. 123-124) 

Mabry grupează efectele vocale (altele decât Sprechstimme, 
recitare şi vocabulare sonore non-textuale, pe care le consideră 
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ca fiind nişte entităţi mai complexe şi de aceea le-a dezbătut într-un 
capitol separat), după cum urmează: 

a) Râsul: „Din moment ce nu sunt notate sunetele exacte, 
râsul trebuie intuit privitor la înălţimea vocii şi raportat la 
materialul muzical şi la textul care îl înconjoară. Acest tip de 
indicaţie lasă interpretului întreaga putere de decizie privind 
înălţimea sunetului, proiectarea culorii vocale şi intenţia 
dramatică.“ (pag. 125) În privinţa tipului de râs practicat 
(sarcastic, delicat, dramatic, comic etc.), „pur şi simplu trebuie 
să ne gândim la scopul sau înţelesul acelui râs, permiţându-i 
să-şi găsească singur nivelul înălţimii, curgerea şi plasarea. 
[…] Cei mai mulţi oameni nu se gândesc la râs ca şi cum 
acesta ar avea o intenţie dramatică particulară. Însă despre 
un râs oferit într-un mod expresiv se pot scrie volume întregi.“ 
(pag. 126)  
 b) Sunetele şoptite: „Un sunet şoptit este necântat, însă 
poate avea desemnate durata, volumul şi înălţimea pe un 
ambitus limitat. […] Din moment ce este nevocalizat, aerul va 
scăpa mai repede şi astfel în sunet nu va fi prezentă nicio 
rezonanţă naturală.“ (pag. 127-128) Şoptitul este un efect 
vocal uzual şi este cel mai bine evidenţiat în cazul folosirii 
microfonului. De asemenea, este preferabil ca şoptitul să fie 
întrebuinţat fără acompaniament muzical, din cauza faptului 
că un sunet murmurat nu poate fi perceptibil peste orchestră; 
o acustică bună este o altă condiţie esenţială pentru ca 
şoapta să fie audibilă. Să nu uităm nici de importanţa unei 
articulări exagerate a textului, prin specularea consoanelor tari 
şi de asigurarea unui foarte bun suport diafragmatic;  
c) Ţipetele: „Cântăreţii sunt uneori exasperaţi când găsesc 
indicaţii de acest gen într-o compoziţie vocală şi lasă imediat 
la o parte acea muzică, de teamă să nu-şi distrugă vocea. […] 
Este important ca fiecare să-şi cunoască posibilităţile privind 
rezistenţa şi flexibilitatea vocală când alege un material 
conţinând strigăte.“ (pag. 129-130) Realizate cu inteligenţă şi 
luciditate, cu o bună tehnică vocală, ţipetele artistice periodice 
nu dăunează vocii. Şi în cazul strigătului este nevoie de o 
susţinere diafragmatică intensă, nu trebuie folosită niciodată 
vocea de piept pentru obţinerea acestui efect vocal, iar în 
afara centurii abdominale, toţi ceilalţi muşchi implicaţi trebuie 
să fie relaxaţi; 
d) Respiraţia grea: „Mulţi compozitori au experimentat cu 
aplicaţii variate ale inspiraţiei şi expiraţiei audibile, ca un mijloc 
de a afecta timbrul vocal. […] Acest efect vocal, numit 
‘respiraţie sonoră’ sau ‘respiraţie grea’ este destinat utilizării 
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pe termen scurt şi nu trebuie introdus în paleta vocală 
normală a cântăreţului.“ (pag. 131) Trecerea aerului în 
cantitate prea mare şi cu gura deschisă determină uscarea 
gurii şi a gâtului, obosind vocea şi ducând la epuizare 
musculară şi vocală. Ca şi în cazul şoptitului, este ideal ca 
acest efect vocal să fie realizat la microfon sau într-o sală cu o 
acustică foarte bună. Este foarte posibil să existe în partitură 
indicaţii exprese privind acest efect – precum ‘respirând greu’, 
‘inspirând şi expirând audibil’, ‘împingere a aerului’, ‘respirând 
cu voce’ sau ‘inspirând şi expirând aerul cu violenţă’; 
e) Falsetto-ul, sunetul alb sau sunetul sec: „Falsetul este 
mai degrabă o variaţie de culoare decât o indicaţie de 
registru. […] Aspectul straniu al acestui efect vocal este ţinta 
cea mai importantă. Este dezirabil un sunet din altă lume, ca 
de strigoi, eteric, uneori fantomatic. Un sunet de falset, alb 
sau sec nu are vibrato şi pluteşte ca pe un vapor subţire de 
aer. […] El reprezintă o modalitate convingătoare de a obţine 
un contrast de culoare vocală într-un mod liric, neapăsător. 
[…] Scopul este ca aceste note să fie emise aparte de altele 
cântate lângă ele într-un mod unic şi misterios.“ (pag. 132-
133) Din punct de vedere al tehnicii vocale, pentru realizarea 
acestor sunete este foarte important aportul muşchilor 
abdominali – mai ales pe sunetele foarte lungi – şi găsirea 
senzaţiei de suflare a sunetului spre afară, ca şi cum el ar fi 
proiectat la zeci de metri depărtare de corp; 
f) Tremolo-ul cu mâna în faţa gurii (în engleză tremolo 
muting, acest efect constă „în mişcarea mâinii înainte şi înapoi 
în faţa gurii, pentru a schimba timbrul unui sunet în scopul de 
a îl închide/deschide.“ (pag. 133) În general, semnul ‘+’ indică 
un sunet închis, iar semnul ‘o’ – unul deschis. Vocalele cele 
mai frecvent folosite în acest caz sunt ‘a’ si ‘o’); 
g) Glissando-ul: „Glissando-ul vocal este cel mai familiar 
dintre toate efectele vocale. […] El nu trebuie confundat cu 
portamento-ul, care este o alunecare artistică rapidă, 
controlată între două înălţimi; este executat la sfârşitul duratei 
primei note, exact înainte de a o ataca pe următoarea. 
Constituie în esenţă conceptul unei conexiuni cu un legato 
suprem între sunete. Glissando-ul este o alunecare cu o 
mişcare mai lentă între două sunete, cu intenţia de a atinge 
toate notele intermediare şi care poate continua pe mai multe 
măsuri. O altă diferenţă majoră în muzica contemporană se 
referă la vibrato: portamento-ul îl foloseşte, în vreme ce 
glissando-ul – nu.“ (pag. 134-135) Prin excelenţă, glissando-ul 
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este un efect liric, delicat, aflat la antipodul strigătului şi 
amintind de visare, abandon, stare de bine sau melancolie; 
h) Zgomotele limbii: „Plescăitul limbii / tongue click este un 
sunet pocnit realizat prin aducerea bruscă a părţii posterioare 
a limbii în contact cu vălul sau cu dinţii spre cerul gurii, imitând 
sunetul penetrant al castanietelor. […] Cloncănitul 
limbii/tongue cluck se referă la o plesnitură făcută cu vârful 
limbii în spatele dinţilor sau spre palatul tare.“ (pag. 136) 
Aceste sunete pot varia foarte mult calitativ, în funcţie de locul 
unde se produce zgomotul respectiv, mai în faţa sau mai în 
spatele gurii. De asemenea, schimbând forma buzelor pe 
toate vocalele se pot obţine sonorităţi foarte diferite, care pot 
servi mai multor intenţii interpretative; 
i) Trilurile cu limba − numite şi ‘fluturări ale limbii’, ele par să 
se sprijine pe pronunţarea  exagerată  a  consoanei  ‘r’. Ele 
„se pot întinde pe o largă plajă dinamică. […] Acest efect este 
tulburător, viguros şi uneori determină formarea unui sunet 
concentrat, care necesită o limbă flexibilă, liberă, capabilă de 
triluri consistente pe o lungime mai mare decât cea a unui 
simplu ‘r’ rulat.“; (pag. 137) 
j) Fluieratul „este folosit adeseori pentru a crea o atmosferă 
umoristică sau neaşteptată, […] dar şi pentru a da un aer 
straniu, trist sau rigid ambianţei muzicale.“ (pag. 138) De 
obicei întâlnim şi indicaţii verbale care diferenţiază fluieratul 
de alte efecte vocale; 
k) Jocuri din deschiderea gurii: Vocal muting „este o 
tehnică ce constă în deschiderea şi închiderea graduală a 
gurii, […] total opusă articulării vocalelor şi consoanelor 
întâlnite în declamaţia vocală normală a textului. […] În funcţie 
de contextul muzical, acest efect poate fi cântat cu sau fără 
vibrato. Ştergerea vibratoului îndepărtează căldura din sunet, 
creând o sonoritate non-emoţională, înţepenită. În multe piese 
contemporane, această abordare non-emoţională este 
preferată.“ (pag. 138-139) Închiderea gurii este reprezentată 
prin semnul ‘+’, deschiderea – prin semnul ‘o’, iar linia groasă 
continuă indică o schimbare graduală de la una la alta. Pot fi 
întâlnite şi indicaţii verbale precum bocca chiusa – ‘gura 
închisă’ sau appena aperta – ‘întredeschisă’. 

 
Sharon Mabry sintetizează, din propria sa experienţă, 

principalele calităţi pe care un cântăreţ de muzică 
nouă/contemporană/de avangardă/modernă trebuie  să  le  aibă: 
„Repertoriul secolului XX, care foloseşte tehnici vocale extinse, 
solicită o bună memorie tonală, o voce maleabilă, abilitatea de 
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utilizare efectivă a imaginaţiei […], o ancorare solidă în repertoriul 
tradiţional şi o tehnică vocală plină de încredere, flexibilă.“ (pag. VII 
din “Prefaţă”) 

Explorând muzica vocală a secolului XX: inovaţii în spectacol 
şi repertoriu este o lucrare extrem de percutantă, ce constituie ghidul 
ideal pentru ascultătorii care doresc să înţeleagă mai bine diferite 
aspecte ale muzicii contemporane şi un fel de carte de căpătâi pentru 
cântăreţii profesionişti de muzică nouă aflaţi la început de drum sau în 
plină carieră. Numeroase idei valoroase prezentate în volumul lui 
Sharon Mabry constituie deja un punct de referinţă indispensabil în 
domeniul artei interpetative vocale moderne şi sunt o bază de pornire 
obligatorie în orice demers de teoretizare a cântului contemporan.  
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SUMMARY 
 
Elmira Sebat 
Sharon Mabry – a contemporary vocal singing elite theorist 
 
In the volume Exploring Twentieth-Century Vocal Music: a Practical 
Guide to Innovations in Performance and Repertoire (Oxford 
University Press, 2002), Sharon Mabry shows a new and unusual 
notation system (new for the beginning of the 20th century) used by 
some of the contemporary composers. She also offers a list with some 
of the most important and interesting works that were composed in the 
20th century, to which she adds suggestions for recitals repertoires 
that introduce both the artist and the public into this less-explored 
musical zone.  
This book is the ideal guide for listeners who want a better 
understanding for various aspects of contemporary music and a 
stepping stone for professional new music voice performers at their 
debut or already on a track. There is a great number of valuable ideas 
presented in Sharon Mabry’s book and they are considered to be a 
needful perspective for modern vocal performances. Her principles 
are a mandatory starting point for any theoretical research regarding 
contemporary singing.  

 


