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FESTIVALURI 
 

Însemnări pe marginea Festivalului Muzicii 
Românești, ediția a XVI-a, 

Iași, 29 octombrie – 3 noiembrie 2012 
 

Carmen Chelaru 
 
 
 

Şase zile, unsprezece manifestări, compozitori români 
din diverse timpuri şi spaţii culturale, zece ansambluri muzicale, 
mai mulţi dirijori şi solişti ieşeni, din ţară şi din străinătate, 
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muzicologi şi compozitori din Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca şi 
Chişinău, presa scrisă locală, presa electronică, posturi de 
radio şi televiziune din Iaşi… – a fost a şaisprezecea ediţie a 
Festivalului Muzicii Româneşti de la Iaşi. 

 
Continuitate… ? 
Da – publicul! Este a şasea ediţie din noua serie 

(anuală) a Festivalului şi deja sălile au fost mai populate decît la 
precedentele ediţii. 

Da – interpreţii! Mereu mai mulţi muzicieni şi-au 
exprimat interesul de participare la această ediţie. Un artist 
străin – dirijorul austriac Gottfried Rabl – nu numai că acceptă, 
dar îşi manifestă bucuria şi interesul pentru muzica 
românească. Formaţii şi artişti fac planuri pentru viitoarea ediţie 
a Festivalului. 

Da – compozitorii! S-au cîntat prime audiţii absolute; s-
au dedicat lucrări unor interpreţi, special pentru a fi incluse în 
festival; s-au făcut promisiuni componistice pentru viitor. 

Da – organizatorii! A continuat o veche conlucrare: 
Universitatea de Arte cu Filarmonica.  

Universitatea a inclus în program dirijori şi solişti din 
rîndul profesorilor şi studenţilor; tradiţionala gală a tinerilor 
compozitori-studenţi din principalele institute româneşti de profil 
(Bucureşti, Cluj, Iaşi şi din Chişinău); de asemenea simpozionul 
de muzicologie şi o foarte activă echipă de tineri muzicologi – 
jurnalişti şi prezentatori ai concertelor. 

Filarmonica a intervenit cu ansamblurile sale de elită: 
Orchestra simfonică, Corul academic, Cvartetul Ad libitum (în 
noua formulă, cu Alexandru Tomescu prim violonist) şi Nova 
Musica Viva. Tot Filarmonica a invitat formaţia de muzică veche 
Anton Pann.  

 
Noutate… ? 
Pentru prima dată anul acesta, centrul de greutate 

organizatoric s-a deplasat spre Universitatea de Arte. 
Consecinţe? Benefice! 

Este prima ediţie în care apare buletinul de presă, ritmic, 
şase zile – şase numere de cronici şi interviuri, astfel încît, nu 
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numai publicul, interpreţii şi compozitorii au ieşit în cîştig, ci şi 
tineri muzicieni în formare – jurnalişti în presa scrisă şi audio-
vizuală, critici, cercetători. Aceştia au avut şansa unei 
binevenite experienţe, atît în conceperea conţinutului 
materialelor publicate, cît şi în forma şi mai presus de orice în 
promptitudinea şi ritmicitatea apariţiei acestora. 

 
Diversitate… ! 
Ca la fiecare ediţie, organizatorii au căutat cît mai multe 

faţete ale fenomenului muzical românesc, criteriul principal fiind 
calitatea artistică şi prestigiul. 

Astfel sau înscris pagini muzicale româneşti din veacul 
al 19-lea şi creaţii culte otomane de la începutul sec. al 18-lea, 
ale compozitorului român Dimitrie Cantemir, în concertul de 
deschidere, din 29 octombrie, susţinut de Ansamblul Anton 
Pann. Aflată într-una din formulele sale restrînse – patru 
interpreţi, nucleul fondator – formaţia bucureşteană este deja 
cunoscută în ţară, dar mai ales în străinătate. 

Cele două secţiuni ale programului prezentat au fost 
primite în mod diferit de public. Peşrev-urile otomane ale lui 
Cantemir Bey, marcate de aparenta monotonie specific 
orientală au indus o oarecare apatie. În cotidianul marcat de 
agresivitate, contraste violente şi zgomotoase, un atare limbaj 
minimalist, cu care ne întîlnim extrem de rar în existenţa 
noastră occidentalizată ne solicită atenţie, concentrare, efort de 
înţelegere. 

Partea a doua a repertoriului propus de artiştii Anton 
Pann – prelucrări din colecţia Spitalul amorului (A. Pann) ori din 
cea de Izvoare ale muzicii româneşti (Gh. Ciobanu) – a 
însufleţit în mod evident atmosfera cu un limbaj mult mai 
cunoscut auditorilor (în special tineri). De aici, aplauzele 
prelungite, răsplătite cu trei suplimente muzicale. 
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Ansamblul „Anton Pann”: Constantin  Răileanu 

(percuţie, voce), Alexandru Stoica (al-ūd, vioară), Andrei 
Zamfir (saz, chitară), Alina Horez (vioară) 

 
În interviul realizat de Mihaela Bălan, muzicolog 

doctorand, Constantin Răileanu, conducătorul formaţiei Anton 
Pann constata: 

„Publicul reacţionează diferit. Bineînţeles, cînd am 
apărut în viaţa muzicală românească am abordat un repertoriu 
accesibil, ceea ce a fost aplaudat la scenă deschisă de toată 
lumea. În momentul în care am abordat un repertoriu mult mai 
abrupt, mult mai pretenţios, şi publicul a devenit mai selectiv. 
(…) Dacă asculţi o compoziţie de Dimitrie Cantemir te simţi ca 
atunci cînd asculţi o simfonie de Mahler. Efortul de înţelegere a 
muzicii este acelaşi.‖1 

…Şi a venit ziua a doua, 30 octombrie, cu seara 
camerală împărţită între Cvartetul Ad libitum şi Ansamblul 
Nova Musica Viva. 

Ad libitum este şi rămâne o confirmare. Cei patru 
eminenţi muzicieni – Alexandru Tomescu, Şerban Mereuţă, 
Bogdan Bişoc şi Filip Papa – pregătesc apariţii semnificative pe 
parcursul anului viitor, 2013 – anul 25 al existenţei formaţiei. 

Este greu de imaginat – şi de-aici cu atît mai admirativ 
constatăm! – cîtă muncă de asimilare şi mai ales de conlucrare 
se desfăşoară în spaţiul şi timpul cvartetului de coarde ieşean. 
Cu siguranţă, timpul are alte dimensiuni pentru cei patru artişti: 

                                                
1
 Mihaela Bălan, fragment din interviul publicat în „Foaia Festivalului, Ziua 1‖, 

30 octombrie, 2012 
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Alexandru Tomescu pune de (sau în) acord violina solo, aflată 
într-o asiduă și trepidantă carieră națională și internațională, cu 

acea parte a instrumentului cu şaisprezece coarde care este 
cvartetul; ceilalţi trei îşi redimensionează relaţia, reasimilează 
muzica. Rezultatul? Mereu impresionant!  

 
Cvartetul Ad libitum, 30 octombrie 2012 
 
În interviul acordat Alinei Mihaela Bodoc, muzicolog 

masterand, Şerban Mereuţă sublinia privitor la Cvartetul nr. 2 
de Pascal Bentoiu: 

„Trebuie să vă mărturisesc că este o bucurie să cîntăm 
Cvartetul consonanţelor, pentru că este lucrarea cu care am 
cîştigat primul nostru premiu de cvartet, la Braşov, (…) în anul 
1993.‖ 1 

Aproape o surpriză a fost partea a doua a concertului de 
marţi, 30 octombrie, cu Nova Musica Viva. „Aproape‖, întrucît 
ansamblul nu se află la prima apariție remarcabilă: cu un an în 
urmă, au prezentat o nouă versiune interpretativă a dificilului 
Dixtuor enescian, după mai mult de douăzeci de ani de la 

                                                
1
 Alina Mihaela Bondoc, fragment din interviul publicat în „Foaia Festivalului, 

Ziua 2‖, 31 octombrie 2012 



Revista MUZICA Nr.4 / 2012 

152 

ultima prezentare1. „Surpriză‖ deoarece lucrările interpretate de 
astă dată, semnate de compozitorul, dirijorul și profesorul Sabin 
Păutza, au întrunit două veritabile calități: valoare artistică a 
muzicii și mare atractivitate la public – ambele puse excelent în 
valoare. 

 
 

 
Nova Musica Viva: (de la st. la dr.) Ciprian Ciotloș – pian, 

Alin Apetroaie și Cezar Horez – flaut, Florin Țaga și Al. 
Olaru – oboi, Ioan Gușă și Adrian Moisuc – fagot, Cristina 

Popescu și Lucian Maxim – percuție, Marius Cioată – 
trombon, Paul Patraș și Romeo Popa – corn, Constantin și 

Mihai Ailenei – clarinet, Virgil Prisacariu – contrabas 
 
 
 
Dimineața de 31 octombrie – Ziua a 3-a – a cuprins, 

într-o primă și consistentă secțiune, un periplu în sfera 
componisticii în formare, la București, Cluj-Napoca, Iași și 
Chișinău. 

 
 

                                                
1
 Comentarii preluate din prezentarea concertului, realizată de Ligia Fărcășel, 

muzicolog masterand 
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Într-o fericită simbioză autori–interpreți, creațiile tinerilor 
compozitori în devenire au expus stiluri și expresii dintre cele 
mai diverse, de la lirism la magic și fantastic; de la zonele 
arhetipale la prelucrări folclorice și jazz-istice; amprente sonore 
impresioniste, postromantice, expresioniste ori din stilul 
maeștrilor (Bartok, Ysaye, Toduță)1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oana Bădescu (flaut), Sonia Vulturar (vioară) de la 
Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj 

 
Secțiunea a doua a programului a mutat centrul atenției 

către profesori – creatori și interpreți: compozitorii Cătălin Crețu 
(București) și Iulia Cibișescu-Duran (Cluj), pianista Ionela Butu 
(Iași) și duo Art Contrast (pianista Iulia Cibișescu-Duran și 
violonistul Eugen Cibișescu-Duran din Cluj). 

Poate cam lungi asemenea prezentări, schimbîndu-se 
oarecum, în acest fel, ținta manifestării: dinspre public, și-așa 
destul de redus numeric, dar avizat și interesat, într-o etalare 
vizînd interesul autorilor de a deține o interpretare înregistrată. 
Nu considerăm remarca neapărat drept o critică – în definitiv, 
prima condiție a evaluării unei muzici este ca ea să se cînte.  

Tot în 31 octombrie, seara, la Filarmonică – concertul 
Corului academic Gavriil Musicescu, condus de Doru 

                                                
1
 Iulian Croitoru, fragment din interviul publicat în „Foaia Festivalului, Ziua 4‖, 

1 noiembrie 2012 
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Morariu. Un traseu muzical succint, dar de mare densitate 
tipologică și artistică: genul religios, în tradiția patronului 
spiritual – compozitorul Gavriil Musicescu, precum și în adaptări 
și viziuni moderne asupra tradiției – Prochimenul Mare (ar. Doru 
Morariu), Tatăl Nostru (Irina Odăgeescu); prelucrări folclorice – 
Mircea Neagu, Nicolae Bălan, M. Moldovan, V. Grefiens, Al. 
Pașcanu; întîlniri corale cu poezia românească de valoare 
(W.M. Klepper, S. Păutza, F. Donceanu, D. Buciu).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corul academic „G. Musicescu”, dirijorul Doru Morariu şi 
muzicolog Anca Butnaru – prezentatoarea concertului din  

31 octombrie 
Ziua a 4-a, 1 noiembrie – mai încărcată – a cuprins 

simpozion de muzicologie (dimineață), concertul Cvartetului de 
clarinete Orpheus (ora 17) și cel al corului psaltic Byzantion 
(ora 19). 

Din nou, sentimentul de preaplin: cocheta sală camerală 
Eduard Caudella din Casa Balș a Universității de Arte a cuprins 
un mic grup de auditori – prieteni, colegi, studenți ai interpreților 
din formația Orpheus: Doru Albu – clarinet, Daniel Paicu – 
clarinet bas, Constantin Bogdan – clarinet, clarinet alto, 
saxofon și Bogdan Irina – clarinet. În program, muzică de 
compozitori ieșeni de ieri și de azi: Vasile Spătărelu, Viorel 
Munteanu, Sabin Păutza, Cristian Misievici, Ciprian Ion, 
Bogdan Chiroșcă. 
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Într-un interviu consemnat de Iulian Croitoru, student 
muzicolog, profesorul Doru Albu menţiona:  

„Abordăm lucrări din toate perioadele, dar în general ne 
raportăm la repertoriul secolelor XX–XXI, în maniera în care am 
conceput şi programul recitalului din această seară. Reporter: 
(…) Ce înseamnă pentru dumneavoastră relaţia maestru–
discipol? D.A.: În primul rînd, o relaţie de prietenie, iar dacă 
aceasta există, studentul va face de plăcere ceea ce îi sugerez 
pentru dezvoltarea lui ca instrumentist.‖1  

 
Seara, la Filarmonică, sala de concerte s-a dovedit 

aproape neîncăpătoare: numeroase fețe bisericești, dar și mulți 
iubitori ai genului psaltic. Programul propus de Byzantion – 
„Slujba Bizantină a Înmormîntării Mirenilor‖ – a fost dedicat de 
organizatorii festivalului tuturor muzicienilor ieşeni dispăruţi, cu 
precădere celor din urmă, violoniştii Adrian Berescu, Adrian 
Anania şi Anton Diaconu, pianista Ivonne Piedemonte, soprana 
Ada Burlui. 

 
Corul „Byzantion” condus de Adrian Sârbu 

                                                
1
 Simona Ţarină, din comentariul publicat în „Foaia Festivalului, Ziua 4‖, 1 

noiembrie 2012 
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1 noiembrie 2012 
 
„Sonoritatea grupului Byzantion în sala Filarmonicii (…) 

a creat o atmosferă unică, reculegere şi bucurie estetică 
totodată.‖ Consemnat de Simona Ţarină, muzicolog 
masterand.1 

Vineri, 2 noiembrie – obișnuitul simfonic al Filarmonicii 
a îmbrăcat haina de sărbătoare a Festivalului, propunînd unui 
public cald și fidel, un program pe cît de interesant, pe atît de 
semnificativ: prima lucrare, Poemul Anotimpurilor a fost 
semnată de muzicianul Ilieș Constantinescu, violoncelist, 
profesor și compozitor stabilit de mai mulți ani în Canada, fiul 
celui care a fost trup și suflet legat de înființarea Filarmonicii 
ieșene, cu 70 de ani în urmă – profesorul și pianistul Radu 
Constantinescu. Filarmoniștii au dorit astfel să aducă un 
omagiu prin muzică, instituției septagenare și fondatorului ei. Au 
urmat două pagini de referință din muzica românească 
modernă – Concertul pentru vioară și orchestră de Paul 
Constantinescu și A Doua Simfonie enesciană, între care s-a 
aflat componistica ieșeană contemporană, prin Studiul simfonic 
de Leonard Dumitriu. 

 

Simfonicul ieșean, violonista Diana Jipa și dirijorul 
Gottfried Rabl, 2 noiembrie 2012 

                                                
1
 Florin Luchian, „Foaia Festivalului, Ziua 5‖, 2 noiembrie 2012 
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Tînăra violonistă Diana Jipa a dovedit o excelentă 
prezență scenică, așa cum ne-a obișnuit în aparițiile ei 
anterioare (între care se înscriu Concertul de Sibelius, în aprilie 
2007, Chausson și Saint-Saëns, în iunie 2009, de asemenea 
colaborarea cu orchestra ieșeană în ediția a 18-a a Festivalului 
Internațional George Enescu, la Iași și la București, în 
septembrie 2007). De altfel, solista a acceptat cu mare 
promptitudine să-și includă în repertoriu Concertul de Paul 
Constantinescu, special pentru această ediție a Festivalului de 
la Iași. 

 
În interviul realizat de Florin Luchian, muzicolog 

doctorand, secretar muzical la Universitatea de Arte ieșeană, 
dirijorul austriac Gottfried Rabl mărturisea: 

„Iubesc muzica românească, am acasă colecția 
completă a lucrărilor lui Enescu, am toate partiturile lui 
simfonice. Însă e prima dată cînd dirijez muzică românească, 
primul Enescu pe care îl abordez și sunt foarte încîntat. (…) Îmi 
place să dirijez muzici ale compozitorilor contemporani; dacă 
sunt bune sau nu, nu am dreptul să judec eu – timpul își va 
spune cuvîntul. 

M-am bucurat foarte mult să mă aflu săptămîna aceasta 
la Iași, pentru că am avut posibilitatea să particip și la celelalte 
concerte din festival. Este interesant cînd vii de la Viena în 
România, și asculți Anton Pann, muzică de influență orientală, 
grecească – mi se pare uimitor. Consider că este un festival 
care trebuie continuat!‖1  

 
Simpozionul de muzicologie s-a derulat anul acesta în 

două zile – joi 1 și vineri 2 noiembrie – reunind în proiect 
participanți mai numeroși, în fapt doar jumătate dintre aceștia, 
cercetători de la București, Cluj și (majoritatea) de la Iași. În 
pofida numărului mic de comunicări, cele aproape zece ore 
dedicate comunicărilor și dezbaterilor s-au dovedit insuficiente, 
atît datorită temelor abordate – interesante și consistente – cît 
și unei asistențe numeroase și active.   

                                                
1
 Anca Leahu, „Foaia Festivalului, Ziua 6‖, 3 noiembrie 2012 
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La finalul simpozionului, au fost lansate două volume de 

o importanţă remarcabilă în cercetarea muzicologică actuală: 
Teodor T. Burada, un întemeietor de profesorul univ. dr. 
Mihail Cozmei, publicat la editura Artes şi Creaţia lui Richard 
Oschanitzky. Trăsături stilistice de Alex Vasiliu, Editura 
Muzicală – ambele apărute în cursul acestui an. Cele două cărţi 
au adus o binevenită completare unui gol de informaţii şi 
consideraţii privind importanţa personalităţii şi creaţiei celor doi 
muzicieni – fiecare dintre ei fiind reprezentativ pentru un anume 
moment istoric şi pentru o anumită sferă de activitate din istoria 
muzicii româneşti. 

 
 
Ultima zi, sîmbătă 3 noiembrie a fost la fel de plină ca 

toate celelalte: două concerte, ambele în sala Filarmonicii, 
primul la ora 17, celălalt la ora 19 (acesta din urmă a început de 
fapt aproape de ora 20!). 

 
Mai întîi orchestra de tineri MuzArt, sub bagheta 

maestrului Sabin Păutza, avînd prestigioasa colaborare a 
violonistului Florin Croitoru și a flautistului Cătălin Oprițoiu. 

În interviul cu dirijorul Sabin Păutza, realizat în preajma 
concertului, Anca Leahu, muzicolog, asistent universitar 
doctorand, l-a întrebat pe muzicianul născut la Cîlnic, lîngă 
Reșița (în Banat), cu activitate de aproape două decenii la 
Conservatorul din Iași (1966–1984) și ulterior cam tot atîta timp 
petrecut în New Jersey (SUA): 

„În ce măsură v-a influențat orașul Iași evoluția 
creatoare?‖ 

„Pentru mine a însemnat totul. Eu aici am crescut, aici 
m-am format. Cînd am venit la Iași aveam 22 de ani și nu știam 
că nu știu. Maestrul Stoia m-a pus din prima săptămînă să 
predau și mi-am dat seama că trebuie să-mi fac ordine în minte 
și în ceea ce știam la vremea aceea. Aici am început să scriu 
muzică, aici am început să dirijez, cariera mea de profesor s-a 
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format aici și eu îi datorez Iașului faptul că mi-a dăruit tot ce 
avea mai bun.‖1  

 

Violonistul Florin Croitoru, dirijorul Sabin Păutza și 
orchestra MuzArt, 3 noiembrie 2012 

 
Seara de sîmbătă și Festivalul în a șaisprezecea ediție 

s-au încheiat cu un concert marcat de originalitate și valoare 
artistică în același timp: ansamblul de muzică nouă Archaeus 
din București, condus de compozitorul și profesorul Liviu 
Dănceanu. În program una din creațiile sale, intitulată Exerciții 
de admirație – 18 duete de caracter, fiecare din ele dedicate 
unei nații sau etnii. În articolul dedicat acestui ultim concert, 
muzicologul Loredana Nicolae-Iațeșen, lector univ. dr. îl 
citează pe compozitor vorbind despre muzica actuală astfel:  

„În relativ, ea este pensionara unei rezervații, unde 
compozitori (poate mai mulți ca niciodată), interpreți (histrioni 
sau autentici), un public (cît să încapă la o cină de taină), în 
sfîrșit o specie de artiști tot mai rară, bizară sau, în cel mai 
fericit caz, exotică, ce mișcă și se poziționează într-un spațiu 
concentraționar de tipul ghetoului ori cazărmii.‖ 

Iar în continuare, semnatara articolului comentează: 

                                                
1
 Idem 
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„(…) Ascultătorii au fost martorii unor posibile răspunsuri 
sonore și literare, pe care le-a transmis autorul celor 18 nații 
(hinduși, maghiari, chinezi, germani, armeni, japonezi, români, 
ruși, spanioli, americani, laponi, arabi, evrei, englezi, greci, 
francezi, ucraineni și italieni). (…) Atitudinea adoptată de 
creator este postmodernă, evidențiată din însăși concepția 
generală a lucrării, o succesiune de piese, al căror liant îl 
constituie prezența unor versuri umoristice la adresa unui popor 
sau etnii (…). Prezența acestor bancuri nu este deloc 
întîmplătoare, autorul provoacă reacția publicului, reușind astfel 
să-l transforme, fără acceptul lui declarat, în intepret.‖[i] 

 

Oboistul Dorin Gliga și violoncelista Anca Vartolomei 
interpretînd duetul nr. 4 „Hinduși” de L. Dănceanu 

 
Au fost șase zile de festival – nici prea multe, nici prea 

puține pentru a continua redeșteptarea interesului muzicienilor 
și melomanilor față de muzica românească, la Iași, în România 
și cel puțin în Europa. Cea dintîi condiție este continuitatea, a 
doua valoarea, a treia diversitatea. Prin urmare… 

La bună re-auzire în noiembrie 2013! 
  

                                                

 


