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1
 Exprim pe această cale mulţumirile mele Violetei Dinescu, pianistului Sorin 

Petrescu şi muzicologului Roberto Reale pentru materialele şi informaţiile 
puse cu generozitate la dispoziţie. Toate reproducerile paginilor de partitură în 
cadrul prezentului articol sunt făcute cu permisiunea compozitoarei. Articolul 
apare concomitent în limba germană, în revista „Studia U.B.B. Musica‖, nr. 
2/2013, Cluj University Press. 



Revista MUZICA Nr.4 / 2013 

4 

B.T.: A iniţia un dialog cu un interlocutor atât de special, 
creativ şi niciodată formalist, are drept condiţie primordială 
abandonarea oricăror scheme fixe şi a oricărei strategii prefabricate. 
O astfel de întâlnire impune un dialog spontan, deschis, mai cu seamă 
pentru că el marchează un moment aniversar în viaţa compozitoarei 
Violeta Dinescu: împlinirea a şase decenii clădite într-un crescendo de 
realizări. Şi pentru că abandonăm din start ideea şabloanelor unui 
interviu oarecare, vom reconstitui traseul profesional de excepţie pe 
care compozitoarea l-a desenat, folosind un filtru de pură esenţă 
borgesiană. Vom privi în urmă uzând de elemente cum sunt oglinzile, 
labirintul, bibliotecile, visele. M-a inspirat chiar titlul unei lucrări recente 
pe care autoarea a semnat-o, intitulată chiar aşa: Der Schlüssel der 
Träume

1
. Aşadar, încep prin a o întreba pe Violeta Dinescu dacă 

găseşte validă această ―cheie‖ de acces în universul muzical pe care 
l-a creat cu migală?  

V.D.: Bineînţeles, cu toate că nu am nimic împotriva unei 
abordări sistematice şi cronologice. 

 
Ex. 1: Copertă CD Der Schlüssel der Träume,  

Rundfunk Berlin-Brandenburg, 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.T.: Cele două abordări nu se exclud sau, dacă tot începem 

astfel, oglinzile nu opresc ceasurile. Ştiu că ideea jocului în artă îţi 

                                                
1 Cheia viselor. 
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este foarte dragă (o consideri ca pe o soluţie infailibilă, la îndemâna 
oricărui creator inspirat), de aceea cred că vom uza de un joc de 
oglinzi, cu efect retrovizor, care trebuie să înceapă, vorbind de 
cronologie, prin a detecta un important punct de plecare în cariera ta – 
întâlnirea cu compozitoarea şi profesoara Myriam Marbe. Ai studiat la 
Conservatorul din Bucureşti cu pedagogi de marcă (Alexandru 
Paşcanu, Liviu Comes, Nicolae Beloiu, Aurel Stroe, Ştefan Niculescu, 
Emilia Comişel, Ioana Ştefănescu etc.), dar doresc să te întreb în ce 
mod şi-a lăsat Myriam Marbe amprenta asupra destinului tău de 
creator şi care este cea mai valoroasă lecţie învăţată de la dânsa, ca 
profesoară de compoziţie? 

V.D.: ... să simţi viaţa unui sunet ca şi când ar fi o fiinţă. De la 
Myriam Marbe am primit o lecţie convingătoare de autenticitate, nu 
printr-o transmitere de informaţie controlată, ci prin participarea alături 
de ea la diferite evenimente-ocazie prin care am putut să înregistrez 
în mod natural autenticul în relaţia cu oamenii, în viaţă... Datorită 
acestui exemplu de autenticitate am învăţat cum să aştepţi până când 
se înfiripă ceea ce ai cu adevărat a spune, cum să renunţi la ce nu 
mai trebuie spus explicit, cum să ai răbdare...  

 
B.T.: Adică, o ontologie şi o filosofie acustică, dincolo de 

simplul meşteşug, de fapt o lecţie a aşteptării creatoare, înţelepte şi 
fructuoase. 

V.D.: Aveai perfectă dreptate când spuneai că cele două 
abordări ale trecutului (cea sistematică şi jocul aleator de oglinzi) nu 
se exclud. De fapt, aş spune că ele se interferează ca într-un vis. Se 
poate să retrăieşti un moment într-un spaţiu prelungit sau să se 
concentreze într-o clipă ani mulţi. Acest lucru se poate întâmpla în 
momentul opririi din mers şi în cazul nostru aceste opriri se 
cristalizează în compoziţie. Dacă încerc să refac drumul invers şi să 
înţeleg eu însămi cum am ajuns la un final de piesă este ca şi cum aş 
încerca, pornind de la deltă, să descopăr izvorul. Şi fără să vreau mă 
gândesc la Delta Dunării pe care o am încă în amintire aşa de vie ca 
şi când aş fi văzut-o ieri! Când ani de zile mai târziu am vizitat izvorul 
Dunării în Pădurea Neagră, la Donaueschingen, mi-am amintit imediat 
de imaginea Deltei şi m-am înfiorat. Nu mică mi-a fost mirarea, dar şi 
încântarea, să aflu iarăşi, ceva mai târziu...., că de fapt nu se ştie 
exact unde este şi care este izvorul Dunării. Şi iată că asociaţia cu 
procesul de devenire a compoziţiilor se poate face şi se explică astfel 
mai bine decât un roman fleuve care ar fi necesar pentru a ajunge la 
un liman.  
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B.T.: Putem spune că Dunărea devine element de coeziune 
între lumile în care trăieşti (Germania şi România), un coridor de 
memorie curgătoare în dublu sens, dar şi metaforă a traseului de la 
germen la finalitate în compoziţie.  

V.D.: Şi care îmi reînvie, de asemenea, amintirea legată de 
relaţia mea cu Myriam Marbe. Felul în care porneam amândouă la a 
descifra o idee muzicală, de a simţi în ce măsură merită adâncită, era 
un fel de curgere, de pătrundere într-un labirint. Această abordare 
labirintică mi-a marcat atitudinea faţă de viaţa unei compoziţii. Iată cât 
este de expresivă comparaţia cu un joc de oglinzi! Acest joc are o 
dublă funcţie – de introspecţie şi de definire a perspectivei. Jocul în 
acest context nu mai are nimic gratuit. 

  
B.T.: Mai mult, dacă răsfoim scrierile lui Bachelard, vedem că 

apa (vorbind de Dunăre) este şi ea o oglindă curgătoare
1
 şi astfel 

consolidăm filtrul de abordare borgesiană al discuţiei noastre.  
Nu putem să ignorăm o simetrie a calendarului; te afli în 

punctul care marchează, ca o balanţă aproape perfectă, viaţa ta în 
două jumătăţi: aproape 30 de ani în România, alţi 30 de ani în 
străinătate. Ce concluzii te lasă să tragi punerea în oglindă a celor 
două jumătăţi şi cum s-au influenţat aceste două mari capitole ale 
vieţii? Putem vorbi de o continuitate sau de o ruptură între cele două 
universuri sub aspect artistic, dar şi personal? 

V.D.: Ruptura a fost dramatică, dar nu am simţit-o ca ruptură 
pentru ca eu am plecat pentru trei zile (mai bine zis trei săptămâni... 
cât era viza) cu intenţia să mă întorc acasă şi am rămas până acum. 
Multă vreme m-am „hrănit‖ cu gândul întoarcerii... aşa că nu am simţit 
ruptura decât după ce ea s-a „recusut‖... Dacă mă gândesc mai bine, 
timpul petrecut în România mi se pare lung, iar cel petrecut aici, 
departe de România, scurt, ca şi când tocmai am venit! Simetria 
aproximativă a celor 30 de ani mi se pare de fapt nerelevantă, 
deoarece aceste zone care par atât de diferite şi rupte una de alta, se 
află într-o corespondenţă „polifonică‖ şi „armonică‖ în sufletul meu 
muzical.  

 
B.T.: Totuşi, ai avut de învins distanţa. Să considerăm 

discuţia noastră o terapie prin anamneză pentru lupta inegală cu 
depărtarea. Cum se exprimă exilul pe portativ? 

                                                
1
 Bachelard, Gaston – Apa şi visele. Eseu asupra imaginaţiei materiei, Ed. 

Univers, Bucureşti, 1999, p. 25-26.  
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V.D.: Întrebarea este foarte sugestivă. Cred că este de fapt 
vorba numai la un nivel superficial de sentimentul exilului. Dacă aş fi 
rămas cu acest sentiment ca o greutate de care trebuie să scap, nu 
aş fi reuşit să fac pasul următor. S-ar putea să fi avut un mecanism 
interior de apărare. Nu-mi amintesc să mă fi simţit în exil vreodată. 
Am sperat mereu la reîntoarcere, sau mai bine zis nici nu m-am gândit 
concret şi pentru că nu am avut răgaz. Răgazul nici nu mi l-am dat eu 
însămi, poate tot dintr-un instinct de apărare. Adevărul este că în 
fiecare piesă pe care am scris-o am căutat drumuri existenţiale, aşa 
încât am eliminat orice alte posibile evadări, care să-mi fi tulburat 
starea sufletească. 

 
B.T.: Şi iată că acest topos hibrid, al lui „aici‖ şi „acolo‖ 

îngemănate s-a dovedit a fi o soluţie fertilă, iar din 1982 te-ai alăturat 
suitei de compozitori români care şi-au găsit împlinirea şi validarea 
dincolo de graniţă; printre ei Aurel Stroe, Lucian Meţianu, Costin 
Miereanu (aniversat la 70 de ani), Corneliu Dan Georgescu 
(sărbătorind 75 de ani), Eugen Wendel, Adriana Hölszky (aniversată 
şi ea în 2013 la 60 de ani) şi alţii. Este o situaţie perfect asemănătoare 
cu alte ţări din blocul comunist, iar dacă ne-am referi doar la Rusia, 
nume ca Sofia Gubaidulina, Alfred Schnittke (ambii stabiliţi tot în 
Germania), vorbesc despre anvergura fenomenului. Devoalează-ne 
procesul, poate labirintic, ce a dus spre recunoaşterea profesională şi 
acceptarea ta în elita muzicală internaţională. 

V.D.: ...a fost un proces continuu pe care nici nu l-am 
înregistrat ca atare, pentru că preocuparea mea majoră era să fac pas 
cu pas drumul mai departe... Explicaţia cea mai simplă este activitatea 
continuă, realizările concrete care au provocat imediate „urmări‖, 
începând cu piesele solo pe care mi le cereau interpreţii, şi pe care le 
integrau în repertoriu lor, pentru ca le plăceau (cazul Barbarei 
Brauckmann, de exemplu). Ea a ajuns la performanţa de a fi cântat de 
peste 50 de ori piesa pe care am scris-o pentru ea: Intarsien pentru 
violoncel. Când am ascultat-o din nou la un concert, m-a surprins prin 
faptul că şi-a pregătit o partitură de două pagini format A3, care 
conţinea întreaga partitură de peste 10 pagini, la care din când în 
când îşi arunca privirea. Am întrebat-o de ce apelează încă la note 
(remarcasem că ştia piesa pe dinafară). Mi-a spus că o inspiră mult 
scrisul meu şi de aceea a redus partitura atât de mult, încât nu mai 
vede decât contururi, dar care o ajutau la cântat. Bucuria colaborării 
cu interpreţi cărora le place caligrafia mea muzicală în manuscris este 
foarte preţioasă şi pot spune că aproape în fiecare zi am din nou 
această bucurie.  
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Ex. 2: Violeta Dinescu – Tauromaquia 
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Deci de la piese solo la piese de anvergură - opere, balet, 
oratorii - de data aceasta comandate, am răspuns pozitiv şi cu 
convingere la cererile apărute. Mai ales în cazul instituţiilor mari este 
foarte important să predai materialul la timp şi să răspunzi 
corespunzător comenzilor primite. 

 
 
B.T.: Am intrat astfel ferm pe tărâmul creaţiei. Dacă ne 

referim strict la tehnica şi la stilul tău în compoziţie, există o clară 
demarcaţie între ceea ce ai scris în est, până în 1982, şi ceea ce ai 
compus dincolo de cortina de fier? Asta în ciuda faptului că ţi-ai creat 
un univers care combină cele două lumi într-un mod ideal, poate chiar 
utopic. 

V.D.: Nu aş spune că există o clară demarcaţie, dar nici nu 
cred că aş fi scris tot aşa cum am făcut-o după 1982 dacă aş fi rămas 
în România. Cred că lipsa dramei din viaţa mea în privinţa plecării 
(căci nu am suferit de dor!) se poate explica simplu prin faptul că am 
luat muzica cu mine.... Căci muzica nu am lăsat-o în spate, ci m-a 
însoţit dincolo de frontiere... Pe de altă parte am asimilat, volens 
nolens, elemente tehnice din scriiturile „la modă‖ şi am învăţat să mă 
orientez în diverse contexte muzicale. Aceste ―aventuri‖ sonore nu m-
au îndepărtat însă de acel ―acasă‖ al meu muzical. Ceea ce m-a 
interesat deosebit de mult şi mă interesează şi acum este să descifrez 
cum se gândeşte muzica astăzi! (ca să luăm ca referinţă titlul cărţii 
Penser la musique aujourd’hui

1
 a lui Boulez). Nu am avut intenţia să 

preiau, ci numai să iau la cunoştinţă. Bineînţeles că mi-am dat seama 
că un fenomen de asimilare este imposibil de oprit, chiar este de dorit, 
căci nimeni nu vrea să treacă prin lume fără nici cea mai mică formă 
de reflexie – ca o pană care, trecută prin apă, nu absoarbe nici un 
strop. Pe de o parte este ―bagajul‖ pe care am început să-l facem încă 
din copilărie (fiecare în contextul respectiv – în cazul meu, eu am 
copilărit mai mult la bunici şi copilăria mea este presărată de amintiri 
sonore foarte pătrunzătoare: de la zgomotul ogrăzii din zori, până la 
procesiunile de înmormântare, cu cântări şi bocete, care treceau 
mereu pe uliţă. Satul nu avea decât o uliţă… Apoi au urmat şcoala, 
conservatorul... ). Pe de altă parte este confruntarea sau întâlnirea cu 
alte lumi sonore şi muzicale, la care suntem expuşi toată viaţa. Ne 
aflăm, de altfel, într-un continuu proces chimic sonor şi depinde de noi 
foarte mult în ce fel cultivăm acest proces.  

                                                
1
 Boulez, Pierre - Penser la musique aujourd’hui, Gallimard, Paris, 1987.   
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B.T.: Pare că ne vorbeşti despre o capsulă sonoră 
protectoare (cea a muzicii luată cu tine din România) şi de o alchimie 
sonoră, de fapt, de o grefă care ţi-a dat forţă pentru adaptare! Dar 
creaţia oricărui autor contemporan absoarbe şi filtrează influenţe, 
recalibrează esenţe, actualizează tehnici. Cu alte cuvinte, regăsim 
reflectate, ca într-un joc de oglinzi convexe şi concave, trimiteri la 
muzica altor compozitori. Care sunt personalităţile artistice care te-au 
marcat în mod decisiv şi care se reflectă mai mult sau mai puţin vizibil 
în muzica pe care ai scris-o? 

V.D.:   Dacă te referi la lecţia de compoziţie în sine, eu o simt 
numai pe Myriam Marbe că mi-a fost atât de aproape încât am 
comunicat cu ea pe un plan esenţial, de suflet muzical. Ideea de grefă 
este foarte bine găsită. Este vorba de un fel de Innere Instanz 
(instanţă interioară) pe care este bine să o cultivăm. Dacă reuşim, 
atunci intrăm în dialoguri cu noi înşine, care pot fi din ce în ce mai 
fructuoase, mai bogate... Myriam Marbe a reuşit să ne ajute pe toţi cei 
care am avut parte de sfaturile ei să ne dezvoltăm această Innere 
Instanz, iar fenomenul s-a întâmplat fără să-l numim aşa. Poate că ar 
fi fost mult mai anevoios dacă eram atenţi să „simţim‖ dacă reuşim 
sau nu. 

Toate celelalte întâlniri muzicale au fost punctuale. Importantă 
a fost posibilitatea de a asculta, de a vedea partituri noi, cărţi, şi alte 
lumi... Am avut nenumărate ocazii să întâlnesc compozitori din alte 
generaţii şi din alte zone de pe glob (din Africa de Sud, ..., din Statele 
Unite) şi pot spune că fiecare întâlnire mi-a deschis alte orizonturi şi 
am tot învăţat să le descopăr. Încă din 1986 predau continuu şi pot 
spune că şi datorită acestei activităţi care cuprinde şi prezentarea 
altor muzici (analiza muzicală), am redescoperit ce minunat este să 
zăboveşti, să te reîntorci şi să înţelegi anumite partituri. Este ca şi 
când ai face o călătorie în propriul suflet muzical. Bineînţeles că aş 
putea acum să dau câteva nume de partituri şi compozitori, dar asta 
ar presupune un discurs foarte lung. 

 
B.T.: Care ar fi atunci partiturile esenţiale care ţi-au dat un 

impuls spre avangardă, dincolo de întâlnirea privilegiată cu Myriam 
Marbe? 

V.D.:  Aş putea vorbi de lumi muzicale pe care le-am 
descoperit şi le redescopăr în momentul în care revin asupra lor: 
Enescu - Rapsodia I, Simfonia de cameră, Oedipe... nu numai..., apoi 
Bach, ultimele cvartete ale lui Beethoven, liedurile lui Schubert, 
Mahler (Simfonia a 5-a), Bruckner (Simfonia a 3-a), Le Sacre du 
printemps şi lucrările târzii ale lui Stravinsky (în care aplică tehnica „la 
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sânge‖ şi reuşeşte să atingă expresia pură), Ligeti (de la Passacaglia 
ungherese la Atmosphères), „Les Spectraux‖ (spectraliştii români!), pe 
care i-am predat la Universitate. 

 
 
 
B.T.: Un univers policrom, cei din urmă autori, spectraliştii, 

intrând perfect în consonanţă cu ideea de viaţă intimă a sunetului, 
insuflată de către doamna Marbe. Cum ţi-ai defini stilul (pe etape de 
creaţie) şi cu ce curente muzical-estetice moderne consideri că ai 
afinităţi, dincolo de corespondenţele cu autorii deja menţionaţi? Cu 
siguranţă că traseul de la piesele anilor ‘70-‘80

1
, la cele ale anilor ‘90

2
 

până la titlurile noului mileniu
3
, marchează etape. 

V.D.: Este o întrebare foarte grea. Răspunsul la ea nu numai 
că nu este uşor, ci implică un fel de exprimare obiectivă, care pur şi 
simplu nu este posibilă, căci sunt implicată direct. Voi încerca poate 
mai târziu. 

 
 
 
B.T.: În timp ce o etapizare este poate prematură, o 

caracteristică generală a muzicii tale se desprinde; presa de 
specialitate din străinătate, prin vocea lui Udo Barth, detectează un tip 
de „magische Tonwelt‖

4
, Gerhard Rhode vorbeşte şi despre o 

componentă onirică, ce aşează o parte a creaţiei tale în prelungirea 
unor momente din opera Atys de Lully sau a ciclului Wesendonck 

                                                
1
 Akanua pentru pian/1974, Sonata pentru vioară, violă şi pian/1975, 

Akrostichon pentru orchestră/1983, opera de cameră Hunger und Durst, 
opera Der 35. Mai/1986 etc. 
2
 Opera de cameră Eréndira/1992, Pfingstoratorium/1993, opera de cameră 

Schachnovelle/1994, piesa orchestrală L'ORA X/1995, Self-Reflections I/II, 
pentru pian şi live electronics/1996–97, Effi Briest/1998, Vortex – Wolken I, II 
und III/1998 – un titlu ce trimite parcă la Clocks and Clouds de Ligeti. 
3
 Rugă pentru clarinet, contrabas, acordeon/2001, Herzriss, opera in 

nuce/2005, An den Strömen von Babel pentru solişti, cor, orchestră şi Box/film 
ad lib./2007, Kristallspiele - Concert pentru pian şi orchestră de coarde/2009, 
Die versunkene Stadt - operă pentru copii/2010, Schlachtfeld von 
Marathon/2011  pentru pian, Nosferatu - muzică nouă pentru filmul mut al lui 
Friedrich Wilhelm Murnau/2012 etc.  
4
 Barth, Udo: Imaginärer Bindfaden hält Komposition zusammen, în 

„Badisches Tagblatt‖ nr. 242/19.10.2011. 
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Lieder de Wagner
1
. Însă această caracteristică, ce poate trimite şi la 

lumea poetică a lui Leonid Dimov, nu exclude gândirea riguroasă în 
compoziţie, căci o altă reflectare în cuvinte a muzicii tale subliniază 
îmbinarea dintre gândirea matematică, riguroasă şi inspiraţia 
neînfrânată, ce apelează inclusiv la stratul folcloric

2
.  

Ai abordat cu dezinvoltură toate genurile, ancorând şi în 
experienţe cu totul unice, cum este muzica de film (rămâne 

                                                
1
 Rohde, Gerhard - Schlüssel zu unseren Seelenräumen, în ―Frankfurter 

Allgemeine Zeitung‖, nr. 135/14.06.2013, p. 38: „Structuri sonore 
semnificative şi lineamente, care printr-un fel de ‚transformare‘ glisează la 
rândul lor spre visător. Toate acestea sunt create cu o putere de imaginaţie 
fascinantă. Le Rocher tremblant copleşeşte prin energia clară, ce erupe din 
visul imaginilor. Trebuie să privim deja înapoi spre adâncurile misterioase ale 
romantismului şi a compozitorilor romantici de lied, pentru a trăi efecte 
asemănătoare. ‗Visele‘ lui Richard Wagner din liedurile Wesendonck par să 
se audă. Şi dacă privim mai în urmă în istoria muzicii, ne vine în minte opera 

Atys de Lully. În acest context avem o grandioasă scenă a visării susţinută de 

muzica flautului, aproape ‚narcotizantă‘, scrisă parcă pentru psihanaliza 
freudiană.  ‚Visele‘ Violetei Dinescu îşi află şi ele ‚cheia‘ în lăcaşurile secrete 
ale sufletului‖. Original: „Optischen Signifikante Klangstrukturen und 
Lineaments, die in einer Art ‚Verwandlung‘ wiederum ins Traumhafte hinüber 
gleiten. Das alles ist mit faszinierender Imaginationskraft gestaltet. Le Rocher 
tremblant überwältigt geradezu durch die klare Energie, die aus dem 
Bildtraum hervorbricht. Mann muss schon in die geheimnisvollen Tiefen der 
Romantik und ihrer Liedkomponisten zurückblicken, um vergleichbare 
Wirkungen zu erfahren. Richard Wagners ‚Träume‘ aus den Wesendonck-
Liedern klingen auf. Und wenn mann noch weiter zurück in die Musikhistorie 
schaut, kommt einem Lullys Oper Atys in den Sinn. Hier gibt es eine 

grandiose Traumszene mit Flötenmusik, narkotisierend fast, als wäre sie zu 
Siegmund Freuds Psychoanalyse geschrieben. Auch Violeta Dinescus 
‚Träume‘ finden den Schlüssel in diese Seelenräume―.    
2
 Büning, Eleonore: Violeta Dinescu. Das Leben in Töne fassen, în 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung―, nr. 155/08.07.2013, p. 32: „Folclorul (şi 
implicit istoria), matematica (şi ale sale principii de ordine) cât şi semantica 
muzicală (sunetul, similitudinile lingvistice) sunt cei trei piloni pe care se 
sprijină muzica Violetei Dinescu, cea care a dezvoltat un stil cu totul aparte, 
personal, opus celui pe care curentul avangardist vestic îl consideră 
caracteristic lui―). Original: „Die Folklore (und die darin aufgehobene 
Geschichte), die Mathematik (und deren Ordnungsprinzipien) sowie die 
Musikalische Semantik (Klanglichkeit, Sprachähnlichkeit) wurden zu der drei 
tragenden Pfeiler der Musik von Violeta Dinescu, die einen ganz persönlichen 
Stil entwickelt hat, jenseits dessen, was die Westliche Avantgarde für richtig 
befand―). 
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memorabilă muzica pe care ai creat-o, în 1988, pentru filmul mut Tabu 
al lui Murnau, o iniţiativă înnoită în anul 2012, când ai realizat o 
acţiune similară, de data aceasta cu filmul Nosferatu al aceluiaşi 
cineast): 

 
 

Ex. 3: Violeta Dinescu – Tabu. A Story of the South Seas 
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De la creaţia camerală, corală, simfonică, la balet şi la cea de 
operă sau operă de cameră ai acoperit întreaga plajă genuistică; ne 
poţi spune care sunt exigenţele fiecărui gen pentru un compozitor 
actual şi cum pot fi aceste genuri înnoite în secolul XXI?  

V.D.: Dintr-un anumit punct de vedere o piesă solo implică la 
fel de mult actul de compoziţie ca o piesă de orchestră... Nu se poate 
face o ierarhie din punctul de vedere  al exigenţei. Înnoirea este 
posibilă pe orice tărâm... mai vechi ...mai nou. 

 
 
 
 
B.T.: ... iar reţeta este atât de diferită de la un creator la altul. 

Dincolo de portativ, muzica ta, în bună parte tipărită la edituri de 
prestigiu, trăieşte prin interpreţi. Artiştii cu care ai colaborat sunt din 
elita panoramei româneşti şi internaţionale; ne poţi dezvălui, într-o 
enumerare, câteva nume de interpreţi şi ansambluri? 

V.D.:  Interpreţii români îmi sunt foarte la suflet, începând cu 
Aurelian Octav Popa, Sanda Crăciun, Trio Contraste (Sorin Petrescu, 
Ion Bogdan Ştefănescu, Doru Roman), Bianca şi Remus Manoleanu, 
Remus Georgescu sau mai tânărul Radu Popa şi mulţi alţii. Apoi 
ansambluri - noTABU, Ensemble Modern, teatrele din Freiburg, Ulm, 
Bonn, Magdeburg, Oldenburg, Luxemburg, Hamburg, Mainz, Zwickau, 
Plauen, Frankfurt, Schwetzinger Festspiele. 

 
 
 
 
B.T.: O colecţie impresionantă prin extensie, dar mai cu 

seamă prin calitate artistică. Să păşim însă şi pe un tărâm unic prin 
candoarea lui. Aşa cum a făcut-o în literatura pianistică Bartók 
(Mikrokozmosz), Debussy (Children’s corner) şi mai recent Helmut 
Lachenmann (Ein Kinderspiel), Sofia Gubaidulina (Musical Toys) sau 
compozitorul clujean Dan Voiculescu (Carte fără sfârşit), pentru a ne 
limita la doar câţiva autori, te numeri printre creatorii cei mai dedicaţi 
muzicii pentru copii. Începând cu coruri (vezi In meinem Garten, pe 
versuri de Ana Blandiana), continuând cu piesele pentru pian, şi până 
la operele pentru copii (Der 35. Mai, pe un libret după Erich Kästner), 
te-ai dovedit a fi un partener ideal de jocuri muzicale pentru cei mici. 
Ingredientele celei din urmă lucrări sunt devoalate în presa germană 
ca un amestec de „ostinato de percuţie şi multă poezie, citate 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ana_Blandiana
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îndrăzneţe, dar şi folclor şi onomatopee‖
1
. Două cicluri de piese 

pentru pian se cer amintite în acelaşi context: Märchen (Poveşti), 
  

 
 

Ex. 4:   Violeta Dinescu  
Märchen: „Flipper, der Berhardiner des Meeres― 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustraţia: Rima Chahine 
 

 

                                                
1
 Büning, Eleonore, op. cit.: „/.../ ostinatem Schlagzeug und viel Poesie, 

frechen Zitaten, aber auch Folklore und Tonmalerei―.  
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şi, poate ca un ecou al unor piese semnate de către Myriam Marbe
1
, 

Flugbilder und Silhouetten des Vögel im Duett:   
 
 

Ex. 5: Violeta Dinescu  
Flugbilder und Silhouetten des Vögel im Duett: 

 
„Sandregenpfeifen & Birkenhänfling‖ 

 
 

 
 

Ilustraţia: Rima Chahine 
 
Vreau să întreb cum reacţionează copiii la muzica nouă şi 

cum reuşeşti să îi implici direct în acest tip de aventură artistică de 
abecedar muzical? 

                                                
1
 Myriam Marbe: Les oiseaux artificiels pentru clarinet, vioară, violoncel, 

clavecin şi recitator, 1979 şi Pavană pastorală cu păsări (Schäferpavane mit 
Vögeln), 1981/1983, pentru clavecin, respectiv, orgă. 
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V.D.: Am constatat cu bucurie că cei mici reacţionează foarte, 
foarte bine. De exemplu, la prima repetiţie cu orchestra pentru 
montarea operei Der 35. Mai, copiii ştiau deja pe dinafară partitura, în 
timp ce toţi ceilalţi cântăreţi mergeau cu notele pe scenă... Copiii mi-
au comandat atunci încă 54 minute în Die verkehrte Welt... Aşa se 
explică de ce în partitura generală este un Einlage de 5 pagini. 

 
B.T.: Şi, trebuie să recunoaştem, nu este uşor să trezeşti un 

asemenea entuziasm din partea copiilor cu muzica de factură 
modernă. Am remarcat totodată faptul că literatura este organic 
incorporată şi asimilată în muzica ta, de multe ori Violeta Dinescu fiind 
chiar autorul libretelor pe care le foloseşte în creaţia proprie, pornind 
de la versurile Anei Blandiana, teatrul lui Eugen Ionescu, sau scrierile 
lui Homer, până la autori ca Eichendorff, Möricke, Villon, Fontane, 
García Márquez sau Zweig. Care sunt criteriile pe baza cărora îţi alegi 
sursele literare?  

V.D.: ...de fiecare dată altele... În general trebuie să mă 
emoţioneze tema, textul. 

 
B.T.: Iar când acest lucru se întâmplă, cum dai relief sonor 

operelor literare alese?  
V.D.: ... un text poate fi asimilat de muzică, dar şi 

contrapunctat sau desfăşurat paralel. Eu caut o 'coreografie' a acestor 
tipuri de abordare a textelor, de fiecare dată altfel şi după alte criterii, 
care sunt întotdeauna în rezonanţă cu substanţa textului. 

 
B.T.: Vorbim de lucrul cu emoţiile şi nu pot să evit alunecarea, 

chiar şi pasageră, spre un teren al sensibilităţii prin excelenţă. Încă de 
la finalul anilor ‘80 ai devenit membru al comitetului executiv al Ligii 
Internaţionale a femeilor compozitoare (International League of 
Women Composers). Dacă la noi încă acest gen de problematici şi 
abordări sunt plasate oarecum în derizoriu, în ţările occidentale 
atenţia acordată femeilor în toate câmpurile de activitate, în general, 
este extrem de bine profilată, dedicându-se subiectului studii 
aprofundate. Muzicologia modernă cunoaşte tot mai multe titluri de 
cărţi şi studii de bună substanţă, menite a pune în valoare femeile-
artist (a se vedea autoare ca Marcia J. Citron, Julie Dunbar sau Karin 
Anna Pendle – cea din urmă dedicând un capitol concentrat activităţii 
tale

1
). Care crezi că este beneficiul cântăririi valorii unui artist folosind 

                                                
1
 Pendle, Karin Anna (Ed.): Women and Music. A History, Indiana University 

Press, Bloomington, 1991, pp. 299-300. 
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acest filtru de analiză şi de ce în România acest curent nu prinde? 
Asta mai ales pentru că muzica românească se poate mândri cu o 
întreagă pleiadă de compozitoare de rang înalt (Myriam Marbe, 
Violeta Dinescu, Doina Rotaru, Dora Cojocaru – aniversată şi ea anul 
acesta, la împlinirea a 50 de ani, Irinel Anghel, Mihaela Vosganian, 
sau Diana Rotaru, Sabina Ulubeanu, Diana Gheorghiu, Elena Apostol 
etc). 

V.D.: Gender Studies sunt la mare modă. Încă... Acum se 
dezvoltă şi alte tipuri de asemenea studii. Este o temă vastă, care 
trebuie tratată cu înţelegere polifonică....  

 
B.T.: ... dar care reclamă şi o lectură ―intertextuală‖, reglată 

de un fin contrapunct psihologic.  
Tot atât de împlinită ca şi activitatea componistică este şi 

munca ta la catedră. Şi în acest caz, experienţa acumulată este 
impresionantă, iar recunoaşterea, pe măsură. Începutul se leagă de 
Bucureşti, unde ai fost profesoară la Liceul de Muzică ―George 
Enescu‖, apoi traseul a incorporat colaborări cu instituţii de 
învăţământ de prestigiu din Germania, ţara ta de adopţie. Ai predat la 
Hochschule für Evangelische Kirchenmusik – Heidelberg (1986-1991), 
la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst – Frankfurt (1989-
1992), la Fachakademie für Evangelische Kirchenmusik – Bayreuth 
(1990-1994),  iar din 1996 ai primit postul de profesoară de compoziţie 
(Professur für angewandte Komposition) în cadrul Universităţii „Carl 
von Ossietzky‖ din Oldenburg. Vorbeşte-ne despre această faţetă şi 
spune-ne ce pondere are activitatea didactică în cariera ta? 

V.D.: Am descoperit întotdeauna mijloacele cele mai simple 
de comunicare cu tinerii cu nivele foarte diferite de cultură muzicală. 
Acest lucru l-am reuşit cu mijloace mai degrabă psihologice decât 
muzicale... Aş putea spune lungi poveşti...  

 
B.T.: Chiar te rog să o faci, ştiu că această chemare spre 

pedagogie este o dimensiune esenţială a personalităţii tale. Şi mai 
simt că subiectul are rădăcini în colaborarea cu doamna Myriam 
Marbe. Mă înşel? 

V.D.: Bineînţeles ca Myriam Marbe a fost un model pentru 
mine şi în acest plan; pe de o parte, m-a învăţat să iau în serios ideea 
de metodă (şi să pregătesc Unterrichtseinheit cu multă grijă), pe de 
altă parte, să reacţionez cât mai sensibil la comunicarea cu elevii! 
Studenţii! Această „tehnică‖ de comunicare m-a ajutat enorm ca să 
mă pot adapta la lumea de aici, din Germania, care este complet 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oldenburg
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oldenburg
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diferită de cea pe care o am în amintire atunci când eu însămi am fost 
elevă şi studentă. 

 

 
B.T.: În paralel cu întreaga activitate, egal împărţită între 

compoziţie şi pedagogie muzicală, ai demonstrat o calitate unică: 
acţiunile tale au fost convergente în promovarea culturii româneşti 
dincolo de frontiere, devenind astfel un veritabil ambasador onorific al 
muzicii noastre în Germania şi în lume. Împărtăşeşte-ne din culisele 
înfiinţării Centrului de documentare pentru Europa de est, care este în 
mare măsură dotat cu partituri, cărţi şi cu înregistrări de muzică 
românească. În fapt, ai recreat toposul cultural românesc, aşezându-l 
alături de valori perene ale culturii vest europene. 

V.D.: …este mult de povestit. Încă din 1987 am iniţiat o arhivă 
Marbe la biblioteca din Baden Baden, apoi câţiva ani mai târziu, la 
Mannheim.... tot Marbe. 

 
 
B.T.:  Ce omagiu mai frumos puteai aduce mentorului tău? 
V.D.: Am organizat un simpozion despre muzica sa (va 

apărea o publicaţie) şi, de asemenea, semestrul trecut am făcut 
prezentarea noului CD cu lucrările sale, prezentare la care a venit şi 
fiica sa, Nausicaa Marbe. Aceasta a fost ca un fel de „repetiţie 
generală‖ pentru iniţiativa pe care am avut-o încă din 1996, când am 
primit postul de angewandte Komposition la Universitatea din 
Oldenburg: de data aceasta, crearea unei arhive de muzică 
românească, integrată într-o arhivă de muzică est europeană. Între 
timp arhiva a crescut enorm. Tot din 1996 am iniţiat colocviul pe teme 
de compozitori unde aproape o treime sunt invitaţi din România, iar 
din 2006, o serie de simpozioane internaţionale cu subiecte 
româneşti. 

 
 
B.T.: Să nu uităm că ediţia din anul 2010 a acestui simpozion 

celebra femeile compozitoare din România
1
, mai precis muzica lui 

Myriam Marbe şi a compozitoarelor de la noi din ţară.  

                                                
1
 Simpozion desfăşurat în Germania, la Delmenhorst, între 26-28 noiembrie 

2010, sub titlul: Musik und Kreativität heute. Myriam Marbe und die 
rumänischen Komponistinnen im europäischen Kontext des 20. und 21. 
Jahrhunderts. 
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V.D.: În afară de asta, în fiecare semestru includ teme 
româneşti în activitatea mea de predare, până acum balade, bocete, 
doine, muzică românească inspirată din muzica tradiţională, 
spectraliştii români, muzica de cameră a lui Enescu, muzica simfonică 
a lui Enescu, opera Oedipe etc.  

 
 
B.T.: Nu doar înfiinţarea acestui centru şi tot ceea ce ai 

enumerat face parte din strategia ta de diplomaţie culturală în 
promovarea muzicii româneşti. Mai mult, în calitate de îndrumător de 
teze doctorale ţi-ai orientat doctoranzii spre teme de cercetare ce 
vizează muzica românească, astfel conferind o mai mare vizibilitate 
peisajului cultural din ţara noastră. Nu numai că nu ai pierdut 
dimensiunea românească, dar ai consolidat-o, proiectând asupra ei o 
privire dinspre occident. Cum sunt primite acţiunile pe care le 
întreprinzi de către colegii şi studenţii de la Oldenburg? 

V.D.: Extrem de pozitiv! Recunosc că am noroc: sunt 
interesaţi şi îşi dau seama că face bine Universităţii. Cât despre 
temele pe care doctoranzii mei le aprofundează, am să înşir câteva 
titluri: Vincent Rastädter scrie o teză cu titlul „Dans le caractère 
populaire roumain“ - Spuren der traditionellen Musik Rumäniens in 
den Sonaten von George Enescu, Martin Kowalewski sondează 
analitic creaţia a trei compozitori români - Strukturiererung des 
Musikalischen Raumes und der Gestaltpsychologie. Eine 
fenomenologische Analyse von Werken von George Enescu, Stefan  
Niculescu und Pascal Bentoiu, iar Roberto Reale îşi concentrează 
demersul asupra operei „Oedipe‖: Formen und Elemente 
musikalischer Klage in der Oper Œdipe von George Enescu. 

 
 
B.T.: Ne-am bucura dacă aceste teze vor ajunge să fie 

traduse şi în limba română, căci toate sunt de mare interes pentru noi.    
Trebuie să mai zăbovim pe această temă, deoarece anul 

2013 a marcat apariţia unei publicaţii extrem de importante la care ai 
lucrat intens: volumul de studii dedicat creaţiei lui Ştefan Niculescu

1
, 

alcătuit din lucrările prezentate în cadrul Simpozionului de la 
Oldenburg, organizat în anul 2007. Cu siguranţă, nu este un caz 

                                                
1
 Ştefan Niculescu (volum editat de Violeta Dinescu, Eva-Maria Houben, 

Michael Heinemann), în colecţia „Archiv für Osteuropäische Musik. Quellen 
und Forschungen‖, Band 1, BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg, 2013. 
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singular şi ştiu că doreşti să realizezi o serie de astfel de volume în 
perspectivă. Care este pentru tine miza de a te lansa în activităţi atât 
de laborioase, care solicită mult timp şi care îţi răpesc poate din timpul 
dedicat compoziţiei?  

V.D.: Mai întâi aş dori să spun ceva despre cartea Ştefan 
Niculescu, care a apărut în ciclul „Arhiva de muzică din estul Europei. 
Surse şi cercetare („Archiv für Osteuropäische Musik. Quellen und 
Forschungen‖). Această serie de publicaţii o pregătesc împreună cu 
compozitoarea şi muzicologul Prof. dr. Eva-Maria Houben. Cartea 
este nu numai documentarea referatelor prezentate la Simpozionul 
din 2007, de la Oldenburg, unde a fost prezent şi Ştefan Niculescu; 
publicaţia cuprinde, de asemenea, şi documentarea întâlnirii cu Ştefan 
Niculescu, organizată de către noi în cadrul colocviului şi workshop-
ului din 2006 (spun NOI pentru că deja de mulţi ani organizez 
colocviile şi simpozioanele despre care am vorbit mai înainte 
împreună cu doctorandul şi asistentul meu, Roberto Reale). În afară 
de această documentare am mai introdus în publicaţie şi alte analize 
atât ale lui Ştefan Niculescu însuşi, cât şi diverse cercetări asupra 
creaţiei sale făcute din perspectiva muzicală a Europei occidentale. 
Acesta devine un model pentru toate documentările viitoare. Nu este 
uşor deloc, dar am intrat în horă şi continui să joc. Iar pentru a reveni 
la întrebarea ta, afirm că acţiunea am început-o din următoarele 
motive: imaginea României în lume, indiferenţa românilor care îşi 
croiesc viaţa muzicală fără să se uite înapoi (ceea ce este foarte de 
înţeles), calitatea excepţională a tradiţiei muzicale româneşti, 
necunoscută în lume. 

 
B.T.: Într-un cuvânt, din motive ―reparatorii‖. Ai plecat din ţară 

urmând poate un vis, acela de a te împlini, de a putea crea într-o 
ambianţă culturală mai deschisă, dar ajunsă pe celălalt ―mal‖ ai 
construit cu tenacitate şi dăruire această punte între ţara adoptivă şi 
cea pe care ai luat-o în suflet, odată cu muzica ei, după cum spuneai 
la început. Toate acţiunile tale arată că în realitate nu te-ai rătăcit prin 
labirint, că ai găsit mereu drumul înapoi, chiar mai mult, ai demonstrat 
că nordul tău este situat puţin la est. A rămas România în toţi aceşti 
ani un ―Aleph‖ sau, după titlul unei lucrări cu titlul în provensală, o 
―Terra Lonhdana‖?  

V.D.: Nu m-am rătăcit într-adevăr, pentru că plecarea mea nu 
a fost şi părăsire. Datorită faptului că am o permanentă comunicare cu 
cei de acasă nu am deloc sentimentul unei ţări de departe, ci este cât 
se poate de aproape, iar dacă ne uităm pe hartă nu este estul ci chiar 
mijlocul Europei. 
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Ex. 6: Violeta Dinescu – Terra Lonhdana 
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B.T.:  Un centru al Europei perceput încă din occident ca 
„est‖. E evident că pentru Violeta Dinescu, adaptând ideea lui Borges, 
viaţa este o bibliotecă plină de partituri. La ce visezi acum şi care sunt 
proiectele viitorului?  

V.D.: Ca de obicei, compoziţia pe de o parte, Universitatea, 
pe de alta. Tocmai am terminat lucrarea Satya V, o piesă pe care am 
început-o în 1982, la Bucureşti, şi pe care abia acum am finalizat-o. 
Va fi cântată în primă audiţie în decembrie, la Karlsruhe, la 
Hochschule für Musik, unde se organizează un workshop şi concerte 
cu piese de-ale mele (zum 60). 

 
B.T. Este o recunoaştere binemeritată, venită din partea 

oamenilor de cultură din Germania, care celebrează valoarea ta ca 
artist, ca om. Cât despre piesa recent finalizată, cred că o putem 
considera un culoar temporal de uniune între cele două etape ale 
vieţii, aşa cum Dunărea uneşte cele două spaţii geografice… Din tot 
ceea ce ne-ai dezvăluit despre tine în dialogul nostru aniversar, pentru 
care îţi sunt foarte recunoscătoare, nu pot decât să condensez 
personalitatea ta într-o idee, în care cred că te vei regăsi: Violeta 
Dinescu sau arta muzicală ca destin. O artă cu o retorică ce neagă 
depărtarea şi care gravitează în jurul visului ca în jurul unei axe 
poetice, lăsându-ne la îndemână, cu generozitate, mai multe chei de 
intrare: jocul, magia, onirismul.  
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