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Interviu cu Pre#edintele UCMR, 
compozitorul Adrian Iorgulescu  

Antigona R"dulescu 

 
Uniunea Compozitorilor !i Muzicologilor din 

România a împlinit de curând o vârst" rotund", 
apreciabil". Este istoria de 90 de ani a Uniunii 
Compozitorilor !i Muzicologilor din România oglinda 
concentrat" a muzicii române!ti începând cu primele 
decenii ale secolului al XX-lea? 
 Absolut. Ini#iativa înfiin#"rii se datoreaz" unor 
maestri ai epocii, iar actul s"u de na$tere a fost semnat 
aproape f"r" excep#ie de vârfurile muzicale ale 
perioadei. Printre fondatori, între al#ii, îi amintesc N. 
Otescu, A. Alessandrescu, C. Br"iloiu,  D. Kiriac, M. 
Jora, F. Laz"r, D. Cuclin, M. Andricu, T. Brediceanu, G. 
Dima $i desigur pe G. 
Enescu, pre$edintele 
stabilimentului. Arta 
noastr" fonic" s-a 
cristalizat, perpetuat 
$i avansat în 
perimetrul $i climatul 
favorabil al Societ"#ii, 
apoi al Uniunii.  
Reu$itele notorii ale 
componisticii $i 
muzicologiei 
indigene se leag" 
nemijlocit de cadrul $i 
condi#iile asigurate 
de numitele institu#ii. 
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Niciun autor important nu a r"mas de-a lungul timpului 
în afara acestora. Aici s-au concentrat principalele 
energii creatoare, Patrimoniul fabulos de lucr"ri, de#inut 
de Uniunea Compozitorilor !i Muzicologilor din 
România, practic cvasi-totalitatea opusurilor de 
referin#" apar#in"toarea domeniului, de nou" decenii 
încoace, probeaz" alega#ia. Succesele înregistrate pe 
întregul parcurs s-au datorat hot"râtor, raporturilor 
dinamice, schimb"rilor permanente de informa#ie $i 
experien#" efectuate în interiorul comunit"#ii respective, 
precum $i în exterior. Polemicile, dezbaterile, 
confrunt"rile estetice, stilistice au contribuit la 
clarificarea direc#iilor evolutive, inclusiv, la nivel 
personal, dar $i la alinieri, la distan#"ri, la abord"ri 
tehnice, la cernerea valorilor, la o mai bun" situare 
contextual" $i orientativ" a autorilor, în contactul cu 
evolu#ia limbajelor contemporane. 

 
Privind retrospectiv, a#i conturat, într-un studiu 

anterior, 5 stadii diferite de acumul"ri, involu#ii, 
rea!ez"ri în evolu#ia Uniunii. Cum se prezint" ultimul 
capitol, istoria sa recent"? 

Ultimul segment se refer" la intervalul 1989-
2010. Este cel în care am fost implicat direct în 
conducerea breslei. De aceea, poate, reflec#iile mele vor 
p"rea mai subiective. F"r" fals" modestie, consider pe 
ansamblu c" bilan#ul este precump"nitor pozitiv. 
Meritele revin diferitelor Birouri Executive, Consiliilor 
Directoare $i mai ales pre$edin#ilor P. Bentoiu $i O. L. 
Cosma. 

Elanul ini$ial, datorat dorin$ei colective în 
avansarea rapid" a $"rii pe calea democra$iei, a statului 
de drept, a economiei de pia$", a speran$ei în 
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redobândirea demnit"$ii ocupa$ionale s-a concretizat în 
elaborarea noului Statut, a noilor regulamente de 
func$ionare. Grabnic, au fost finalizate lucr"rile de 
consolidare, reparare #i restaurare a Palatului 
Cantacuzino, inclusiv a Muzeului #i Casei memoriale 
"George Enescu", a cl"dirilor anexe. S-a redat astfel 
circuitului cultural (prin angajamentul pecuniar - 
anteprenorial exclusiv al Uniunii), un obiectiv 
arhitectural unic în peisajul bucure#tean. La fel de alert" 
s-a dovedit ac$iunea de reformare a serviciilor #i 
unit"$ilor economice incluse în sistem, de dotare la 
baremuri înalte de performan$" a studioului 
electroacustic, de achizi$ionare a unei microtipografii 
#.a.m.d. 

Evident, în absen$a coeziunii membrilor, 
inten$iile de schimbare, de îmbun"t"$ire a activit"$ii n-ar 
fi dep"#it iluzoriul. Evolu$ia favorabil" în aceast" 
privin$" s-a datorat autonomiz"rii reale la toate etajele 
institu$iei #i evit"rii conflictelor f"$i#e între grupuri 
antagonice. Chiar dac" disensiuni, #i animozit"$i au 
ap"rut, ele au fost cu diploma$ie, cu spirit constructiv 
aplanate. Dup" revolu$ie, în Uniunea Compozitorilor #i 
Muzicologilor nimeni n-a fost exclus, culpabilizat, 
ostracizat, marginalizat, pentru excesul de zel afirmat 
anterior. Am considerat, c" bunul sim$, tactul, 
onestitatea cvasi-unanimit"$ii componen$ilor va 
sanc$iona moral excesele unora, prevalând asupra 
tendin$elor, atitudinilor #i pozi$ion"rilor exagerate, ori 
radicale. Strategia s-a demonstrat util". 

În plan legislativ amintesc selectiv, participarea 
la redactarea #i finalizarea unor acte normative capitale, 
precum legea dreptului de autor,  legea timbrului 
cultural, legea impozit"rii dreptului de autor, legea 
sponsoriz"rii, legea indemniza$iilor de merit. Pe o 
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traiectorie ascensional" s-au înscris demersurile 
specifice legate de lansarea revistei Actualitatea Muzical", 
de ini$ierea festivalului S"pt"mâna Interna!ional" a 
Muzicii Noi, de sus$inerea concursurilor na$ionale de 
crea$ie destinate tinerilor, de apari$ia seturilor de cd-uri 
“Antologia muzicii române#ti”, de sprijinul logistic #i 
financiar acordat principalelor manifest"ri muzicale 
na$ionale, de contribu$ia efectiv", în definirea edi$iilor 
succesive ale Festivalului Interna!ional "George Enescu". 
Reactivarea sec$iunii na$ionale a SIMC, a Funda!iei  
Enescu  înseamn" alte reu#ite. În sfera raporturilor 
externe se înscrie reintegrarea institu#iei, dup" o absen$" 
îndelungat", în CISAC, ori semnarea unor Protocoale de 
colaborare cu structuri profesionale din afar". 

 
Exist", cred, o coresponden#" între dezideratele 

înscrise în primul Statut al Societ"#ii Compozitorilor la 
înfiin#area sa, în 1929, !i cele ale Uniunii de ast"zi. Care 
ar fi atunci provoc"rile momentului? 

Principalele deziderate cuprinse în Programul 
Societ"#ii î$i p"streaz" valabilitatea. Concret, acesta 
prevedea „s" ajute dezvoltarea produc#iunii muzicale 
române$ti, s" promoveze tiparul $i execu#ia lucr"rilor, s" 
apere drepturile de autor ale beneficiarilor, s" se ocupe 
de orice chestiune care ar atinge muzica sau muzican#ii 
români”. Dup" cum se vede, tezele sunt întru-totul 
actuale. Vizavi de provoc"rile momentului a$ sublinia 
c" eforturile noastre nu s-au concretizat mereu în 
succesele prezumate, mai cu seam", în plan economic $i 
juridic. 

Nebugetat" de stat, institu$ia nu a dispus adesea 
de sumele suficiente pentru implementarea unor 
programe #i proiecte atractive. Ea constituie un 
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microsistem, subiacent #i integrat în macrosistemul care 
este România post-decembrist". Nu-i un secret 
împrejurarea, c" dificult"$ile tranzi$iei s-au repercutat 
d"un"tor asupra culturii, nesus$inut" corespunz"tor pe 
nici un plan. L"sat" prad" eroziunii, în conul de umbr" 
al interesului public. Blocat" deopotriv" de birocra$ie #i 
mentalit"$i retrograde de filia$ie socialist", cât #i de un 
capitalism autarhic, de factur" brigand". În 
circumstan$ele descrise, simplul fapt al supravie$uirii 
devine criteriu de performan$". Cu toate acestea, 
U.C.M.R. a reu#it, prin mobilizarea unor importante 
rezerve umane #i materiale, s" dep"#easc" impasurile. 
S" g"seasc", s" activeze resursele progresului. 

S" nu uit"m, deloc colateral, c" sub raportul 
comunic"rii generale trecute aproape pe nesim#ite, din 
galaxia Gutenberg în galaxia Google, cu consecin#e 
tehnologice $i aplicative nescontate, ce pretind adecv"ri 
$i moderniz"ri în lan#. Lumea actual" evolueaz" rapid, 
uneori în direc#ii nea$teptate. Nu neap"rat, în avantajul 
creatorului autentic. Constat"m deja consecin#ele 
consumatorismului, ale manelismului, ale 
globalismului, ale invaziei kitsch-urilor de tot soiul, pe 
fondul degringoladei axiologice. 

 
Ce rol poate juca UCMR în ansamblul culturii 

române!ti? 
Alc"tuim  un organism profesional de elit", 

singurul reprezentativ pe acest tronson de activitate, 
integrat în sistemul viu, care este arta na#ional". Aici se 
pl"m"desc, prin talentul $i truda autorilor, adev"ratele 
contribu#ii ce concretizeaz" $i definesc patrimoniul 
nostru sonor. Îmi este dificil s" prefigurez perspectiva. 
Aceasta îmi pare înc" nebuloas", insuficient conturat". 
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A spune deci c" „viitorul sun" bine” se dovede$te 
riscant pentru oricine cunoa$te, cât de cât, dinamica 
proceselor culturale autohtone $i mondiale. Cred îns", în 
capacitatea breslei de a face fa#" sfid"rilor $i cerin#elor 
de tot soiul.   

 
  


