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De vorbă cu Ghenadie Ciobanu 
 

Andra Apostu 
 
 

 
 
Compozitorul Ghenadie Ciobanu a ales să trăiască și să 

scrie muzică în Republica Moldova. A ales să rămână în 
locurile natale pentru a aduce schimbare în lumea culturală de 
peste Prut. Neobosit în eforturile sale, a fondat și coordonează 
artistic Festivalul Internațional ”Zilele muzicii noi” din Chișinău, 
manifestare prin care păstrează conexiunea neîntreruptă cu 
actualitatea muzicii noi din România și din alte colțuri ale lumii. 
În prezent, domnia sa este președinte de onoare al Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova.  
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A.A.: Care au fost primele apropieri de lumea muzicală? 
La ce vârstă ați început să studiați muzica și de ce ați ales 
pianul? Aveți amintiri cu profesori speciali, mentori, care au avut 
o influență asupra carierei dvs. muzicale? 

G.C.:  Reprezint, pe linie paternă, a patra generație de 
muzicieni: și străbunicul, și bunicul au fost muzicieni. Tatăl 
meu, Alexandru Ciobanu, a fost, timp de un sfert de veac, 
directorul Palatului de Cultură din orașul Edineț, situat în nordul 
Basarabiei. A fondat mai multe colective artistice care au 
devenit, pe parcurs, cunoscute în Basarabia. În adolescență mi-
am petrecut o bună parte a timpului liber la Palatul de Cultură, 
asistând sau participând la repetiții, concerte, discuții pe 
marginea spectacolelor. Tata mi-a fost și primul profesor de 
muzică, de la el mi-am însușit temeiurile muzicii. Aveam acasă 
mai multe instrumente muzicale: un acordeon italian Settimio 
Soprani, o vioară și, desigur, trompetele tatălui – el era un 
trompetist recunoscut în Basarabia. Când aveam vreo 6 ani, 
tata a observat interesul meu pentru acordeon și a început să-
mi dea lecții la acest instrument. M-a inclus chiar într-un 
ansamblu de tineri acordeoniști pe care el l-a fondat și condus. 
Această formație avea un repertoriu variat: am interpretat mai 
multe piese ale compozitorilor clasici, printre care și Rondo alla 
turca de Mozart, cinci Dansuri ungurești de Brahms ș.a. Tot la 
capitolul primelor familiarizări cu lumea muzicii, îmi amintesc de 
fascinația pe care am avut-o mereu intrând în atelierul bunicului 
unde el repara instrumente muzicale. Era, sau mi se părea că 
era, un atelier mare, cu o mulțime de scule, cu instrumente 
muzicale de-a lungul pereților, preponderent de alamă, dar erau 
și saxofoane, clarinete, chiar și viori. Odată cu deschiderea 
școlii de muzică la Edineț, tatăl meu a cumpărat un pian (am 
așteptat un an de zile până când acest instrument a fost adus 
de la Chișinău). Acum știu că tatăl meu a fost unul dintre cei 
care au insistat să fie fondată școala de muzică de la Edineț. 
Atunci am început să frecventez această instituție la 
specialitatea pian. Învățam cu plăcere. Continuam să particip la 
activitățile de la Palatul de cultură și pe la 13 ani mi-am însușit 
și instrumentele de alamă cântând într-o fanfară. Pe atunci nu 
gândeam că voi deveni un muzician de profesie. Până în clasa 
a noua am studiat la școala medie (era un soi de amestec între 
gimnaziu și liceu), având notele cele mai mari la toate materiile, 
participând la olimpiade și obținând mențiuni, atât la discipline 
umaniste, cât și la științele exacte. Aveam rezultate bune și în 
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sport, la un moment, discutându-se includerea mea în 
selecționata de juniori a Moldovei la baschet. Am ratat 
cantonamentele, fiindcă urma să particip, în același timp, la un 
concurs de pian de nivel republican. Acest concurs, în trei 
etape, s-a desfășurat pe parcursul unui an. Am obținut premiul 
doi, în condițiile în care premiul întâi n-a fost acordat. Mi-a 
plăcut atmosfera de competiție, dar și faptul că m-au invitat să 
particip la câteva emisiuni televizate. O doamnă din juriu, 
Galina Morozov, m-a invitat să susțin admiterea la Colegiul de 
muzică Ștefan Neaga. Am acceptat, descoperind apoi, că 
dânsa era chiar șefa secției pian la acest colegiu, devenindu-mi 
și profesoară. Avea un gust rafinat în selectarea repertoriului, 
era un maestru în alegerea manierei interpretative, făcea 
comentarii critice competente atât la interpretările studenților, 
cât și la cele ale muzicienilor cu renume. Un alt profesor 
remarcabil din perioada studiilor la colegiu a fost Dimitrie 
Themistocle Karaianidi – profesorul de ansamblu cameral și 
acompaniament. Am învățat de la el cât este de important să fii 
nu doar pianist, dar și (sau poate, în primul rând) muzician. În 
timpul studiilor la colegiu am participat la toate manifestările 
artistice de amploare ale instituției, am fost evaluat cu note 
maxime, astfel că recomandarea de a-mi continua studiile la 
Institutul Muzical-Pedagogic Gnesin din Moscova nu a fost o 
surpriză pentru nimeni. Ca să fac o trecere spre compoziție, ar 
trebui să menționez că prima mea piesă – un menuet pentru 
pian – a fost scrisă la vârsta de zece ani. Evident, era o lucrare 
apologetică. La colegiu am frecventat sporadic cursul facultativ 
de compoziție. Mi-a plăcut mereu să interpretez muzică 
contemporană. Tot în timpul studiilor la colegiu, am interpretat, 
solo sau în ansambluri, lucrări de Prokofiev, Șostakovici, 
Bartók, Poulenc, Satie, Șcedrin, opere ale compozitorilor din 
Țările Baltice: Raats, Tamberg, Ciurlionis, precum și ale unor 
autori georgieni, armeni, azeri.  

Cred că ar trebui să menționez încă două lucruri 
importante pentru formarea mea ca muzician. În perioada de 
studii la Chișinău am avut posibilitatea să-i ascult în concerte 
pe reputații pianiști: S. Richter, E. Gilels, N. Starkman, D. 
Bașkirov, S. Neuhaus, E. Malinin, S. Dorenskii și mulți alții,  
celebri violoniști, violonceliști și dirijori. Pe mulți dintre ei i-am 
ascultat, apoi, în concerte la Moscova, iar pe unii i-am și 
cunoscut. Din aceeași perioadă se trage și pasiunea pentru 
colecționarea discurilor și, în special, a celor de muzică 
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contemporană. La magazinul de discuri din Chișinău se 
aduceau lunar câteva zeci de discuri vinil de muzică 
contemporană. Eu eram unul dintre clienții fideli ai acestui 
magazin. Așa am început să ascult muzică simfonică și 
camerală de Stravinsky, Bartók, Șostakovici, Honegger, 
Hindemith. Am procurat și un disc editat la Electrecord 
conținând lucrări de Marțian Negrea - Suita simfonică Povești 
din Grui și Rapsodia română. Le-am ascultat cu mare interes. 

A.A.:  Sunteți absolvent al unei școli riguroase, 
cunoscută în întreaga lume pentru numărul mare de interpreți, 
compozitori ori muzicologi pe care i-a educat. Povestiți-ne câte 
ceva din amintirile dvs. de acolo. Cum considerați acel sistem 
față de cel din prezent, din universitățile noastre de muzică? 
Cum de ați ”virat” către compoziție? De ce nu ați continuat 
cariera ca pianist? 

G.C.: La Institutul Muzical-Pedagogic Gnesin din 
Moscova examenele de admitere la specialitatea pian erau 
precedate de consultări oficiale susținute de profesori cu 
renume, la care asista și decanul facultății. De fapt, aceste 
consultări erau un soi de filtru. Din observațiile și recomandările 
profesorilor, candidații puteau să-și deducă șansele pe care le 
aveau la admitere. După prima consultare, în cadrul căreia mi-
am interpretat programul, am avut sentimentul că voi fi admis. 
Nu mi-a fost deloc ușor să mă adaptez sistemului de studii de la 
Moscova. O bună parte a zilei era plină cu diverse activități 
obligatorii: ore cu profesorii, ore de asistență, ore cu elevii la 
practica pedagogică, participarea în diverse formații artistice 
etc. În afara examenelor semestriale erau și altele, la mijloc de 
semestru, în cadrul cărora trebuia să prezinți, la alegerea 
comisiei, lucrări didactice sau lucrări la clasa de 
acompaniament din niște liste ample de piese muzicale 
recomandate. Concluzionând, aș putea spune că era un sistem 
de coaching, și nu doar cu referire la direcţiile de specializare, 
dar și la cele muzical-teoretice și generale. În acest sens, 
sistemele din instituțiile muzicale europene sunt mai liberale. În 
pofida acestei lipse de timp, reușeam să asistăm la orele 
colegilor de facultate și de curs, la lecțiile renumiților profesori 
de pian, de vioară, de ansamblu cameral. Evident, predarea la 
clasele acestor maeștri se făcea la un nivel superior. Indicațiile, 
observațiile, deschideau universuri, facilitând interpretarea, 
imprimându-i sens. Comparațiile și excursurile în alte domenii 
ale artei înlesneau deopotrivă percepția stilisticii lucrărilor 
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interpretate și fenomenului muzicii, în general. Din cauza lipsei 
cronice de timp nu m-am înscris în paralel la clasa de 
compoziție, cu toate că mă interesa și încercam să știu tot ce 
se întâmplă la clasele profesorilor de compoziție de la colegii 
compozitori. La un moment, în anul trei de studii, i-am arătat 
profesoarei de pian, Valentina Jubinskaia, care era și 
compozitoare, un ciclu de trei piese pentru pian. Doamna 
profesor mi-a propus sa le cânt în cadrul concursului facultății 
pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări contemporane. 
Am obținut un premiu cu aceste piese, apoi, le-am cântat și în 
programul de absolvire. Tot din această perioadă am început 
să-mi prezint lucrările la clubul compozitorilor din cadrul 
instituției. În ultimii doi ani de institut am studiat compoziția în 
particular cu renumitul profesor Genrih Litinsky. Conform 
metodei sale, studentul compozitor urma să încerce să scrie cel 
puțin o lucrare-două în diferite tehnici, nu doar în cele 
contemporane, dar și în cele vechi, precum și piese cu diferite 
forme muzicale. Pentru a compune o sonată, spre exemplu, ți 
se dădea un termen de o lună. Evident, majoritatea lucrărilor 
scrise în primii ani de studii la clasa profesorului prezentau doar 
interes didactic.  

Viața culturală în metropolă era plină de evenimente 
artistice. O mare școală a fost pentru mine frecventarea 
concertelor celebrilor interpreți, renumitelor orchestre și formații 
camerale. Multe dintre aceste concerte mi-au rămas în 
memorie alimentându-mi și astăzi energia. Am încercat să fiu 
prezent la majoritatea concertelor de muzică contemporană și 
nu doar în sălile oficiale. În acele timpuri în domeniile artei 
existau două lumi paralele: oficială și neoficială. Despre 
manifestările artiștilor de valoare ostracizați de către apărătorii 
liniei ideologice oficiale aflam de la unii profesori cu gândire 
liberală, non-conformiști, veritabili intelectuali precum și pe alte 
căi, fiindcă aceste evenimentele nu erau mediatizate. Expoziția 
unui grup de artiști plastici, care după „perestroika” au devenit 
recunoscuți în toată lumea; de exemplu, se organiza într-o 
încăpere a unui bloc de locuințe de pe strada Malaia 
Gruzinskaia. Pentru a asculta cvintetul cu pian de A. Schnitke a 
trebuit să mergem cu un tren diesel la Voskresensk – un orășel 
situat la 80 de kilometri de Moscova, iar pentru a asculta 
lucrările unuia dintre cei mai de avangardă compozitori ruși, 
Andrei Volkonsky, trebuia să mergem la Casa Centrală a 
lucrătorilor de artă (Țentralinîi dom rabotnikov iskusstv). Chiar și 
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pe linie oficială se organizau concerte remarcabile de muzică 
contemporană. Am asistat la concertele dedicate creației lui 
Messiaen, Penderecki, Denisov, Gubaidulina și alții. Câteva 
creații ale compozitorilor români Anatol Vieru și Tiberiu Olah au 
fost interpretate în seria de concerte simfonice sub bagheta 
dirijorului Ghenadii Rozhdestvensky. Am vizionat și cele mai 
interesante spectacole ale teatrelor dramatice și muzicale. Unii 
mari regizori, precum Iurii Liubimov, își permiteau să monteze 
spectacole anti-regim, anti-staliniste și chiar anti-comuniste. 
Unele dintre reprezentările teatrale au avut un impact mare 
asupra publicului, deșteptând conștiința cetățenească a 
generației care ulterior a luptat cu regimul. Grație unor directori 
de muzee cu autoritate în societate, se organizau expoziții de 
pictură din renumite muzee ale lumii. Astfel am avut prilejul să 
admir opere de artă din colecțiile muzeelor Prado, Louvre, 
Thyssen Bornemisza, opere ale lui Modigliani, Brack, Picasso, 
Miro. La cinematograful Iluzion se organizau retrospectivele 
filmelor lui I. Bergman, M. Antonioni, F. Fellini, L. Visconti și 
alții. În căminele studențești circulau edițiile din samizdat, se 
citeau cărțile scriitorilor ruși disidenți, dar și cele ale unor autori 
străini, considerați periculoși pentru regimul sovietic. La toate 
concertele, spectacolele, expozițiile, retrospectivele 
cinematografice mergeam împreună cu Irina Suhomlin – una 
dintre cele mai talentate studente la muzicologie, viitoarea mea 
soție.  

Primele cărți în limba română cu grafie latină le-am 
procurat de la librăria „Drujba”, din Moscova. În cercurile de 
intelectuali, la începutul celui de al optulea deceniu, se simțea 
deja spiritul proceselor național-diferentive, startul cărora a fost 
dat odată cu „perestroika”, finalizându-se cu obținerea 
independenței republicilor sovietice. Această perioada a 
constituit și pentru mine un moment de conștientizare a 
identității româneşti și a apartenenței la spiritualitatea și cultura 
românească. Îmi amintesc, printre altele, de un caz: am găsit la 
una din biblioteci reducția Concertului pentru pian și orchestră 
de Paul Constantinescu și i-am propus doamnei profesoare să-l 
includ în program. Dumneaei nu s-a uitat decât pe copertă și 
mi-a răspuns că aș putea să-l cânt după ce termin studiile, într-
un concert la Chișinău.  

La un moment dat am realizat că am interese mult mai 
largi decât cel de a fi doar pianist. Îmi plăcea tot mai mult să 
creez lumi sonore, întruchipând imagini care erau în rezonanță 
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cu cele aflate din audiții, lecturi, vizionări, din comunicarea cu 
natura, cu oamenii interesanți.  

După absolvirea facultății de pian am decis să dau 
admiterea la facultatea de istorie, teoria muzicii și compoziție 
din aceeași instituție. Am fost la o consultare oferită de șeful 
catedrei de compoziție, profesorul N. Peico, care mi-a dat de 
înțeles că sunt așteptat la examenul de admitere. Din mai multe 
motive, însă, a trebuit să revin la Chișinău. Doar după un an am 
susținut admiterea direct în anul doi la catedra de Compoziție și 
teoria muzicii a Conservatorului Gavriil Musicescu din Chișinău, 
fiind angajat deja în calitate de profesor de pian la liceul special 
de muzică. În timpul studiilor la Conservatorul din Chișinău 
continuam să mă consult cu profesorul G. Litinsky, vizitându-l la 
Moscova până în 1985 când acesta s-a stins din viață.  

A.A.: Ce compozitori de muzică nouă v-au influențat în 
perioada de formare creatoare? Și, de fapt, care era imaginea 
reală a lumii muzicale ruse într-o perioadă destul de tensionată 
social? 

G.C: Înainte de a mă referi la compozitorii care mi-au 
marcat perioada de formare, aș dori să mă refer, într-o manieră 
directă și simplă la starea lumii culturale și muzicale din ultimele 
decenii de existență a colosului sovietic. În domeniul creației 
muzicale, în Uniunea Sovietică existau două poluri diametral 
opuse: compozitorii oficiali, care făceau muzică declarat 
„democratică”, având un univers de subiecte și de imagini 
sonore plat, banal, încadrându-se în ceea ce se înțelege prin 
noțiunea de „realism socialist”, pe de o parte, și alții - non-
conformiști, cei care explorau un spectru tematic mai larg, 
abordând problematici actuale, exprimându-și ideile muzicale 
într-un limbaj contemporan. Evident, cei din urmă erau 
ostracizați și se puteau afirma în plan profesional mai mult în 
străinătate. Cu mici excepții, compozitorii cu gândire modernă 
nu aveau clase de compoziție; aceștea predau, în cel mai bun 
caz, orchestrația, formele, alte materii muzical-teoretice. Lui 
Edison Denisov, de exemplu, i s-a oferit posibilitatea de a preda 
compoziția la Conservatorul Ceaikovski din Moscova doar din 
anul 1989, până atunci renumitul compozitor a predat în 
această instituție orchestrația și formele pe parcursul a 40 de 
ani – din 1959. Studenții, însă, venind la lecțiile de orchestrație 
sau de forme aflau despre compoziția contemporană mult mai 
mult de la maestru decât de la unii profesori de specialitate. Era 
evident că lucrările scrise într-un limbaj modern, în tehnici 
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contemporane, abordând un cerc de imagini sonore originale, 
nu puteau fi prezentate la examene sau cu alte ocazii „oficiale”, 
bunăoară, pentru admiterea în Uniunea Compozitorilor. Firește, 
dacă doreai să susții examenul de absolvire la prima tentativă. 
Unul dintre cei mai talentați colegi ai mei la Institutul Gnesin – 
Vladimir Nikolaev – a picat la examenul de promovare și a fost 
nevoit să se prezinte după un an, acceptând să facă lucrări în 
stilul solicitat de profesor și de șeful catedrei. A existat o 
duplicitate în acest sens. Situația a fost una generală pentru 
breslele de compozitori și pentru instituțiile de învățământ din 
toată Uniunea Sovietică și poate că în provincie aceste tendințe 
s-au resimțit și mai acut. Revenind la Chișinău am observat că 
aici domina o autocenzurare de nedescris. Profesorul meu de 
compoziție, Vasile Zagorschi, un om civilizat, cu studii liceale în 
România, mă sfătuia mereu să schimb tema, discursul, textele 
literare, mai ales cand acestea se refereau la spațiul românesc 
sau la un limbaj muzical mai modern. Mă refer la perioada 
dintre 1983 si 1985. Chiar și unele lucrări scrise de mine atunci 
în stil bartókian, ca de exemplu, Concertul – rapsodie pentru 
pian și orchestră sau Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră 
Nostalgie după sărbătoare, influențat de lucrările timpurii ale lui 
Lutosławsky (în special, Concertul pentru orchestră) au fost 
„digerate” cu greu de profesorii de compoziție. Predomina, în 
cel mai bun caz, un limbaj simplificat sau unul apologetic de 
tipul lui Șostakovici sau Prokofiev, dar, evident, fără a aborda 
problematica celebrilor compozitori ruși. Mai târziu, la începutul 
deceniului al 9-lea, când am decis să extind în Basarabia 
spațiul muzicii contemporane, fondând festivalul Zilele Muzicii 
Noi, am simțit o rezistență mare din partea unor colegi mai în 
vârstă pentru care muzica contemporană se oprea la 
Stravinsky, aceștia contestând public, în mod arbitrar, fără a 
aduce argumente, valoarea muzicii lui Ligeti sau a lui Messiaen, 
de exemplu, sau, mai ales, cea a compozitorilor români, 
interpretată în programele festivalului. Revenind la întrebarea 
dvs.: în perioada de formare, aflându-mă încă la studii în 
Moscova, am ascultat și am analizat lucrări de I. Stravinsky, B. 
Bartók, A. Webern, A. Berg, A. Schoenberg, C. Debussy, Ch. 
Ives, dar și de A. Schnittke, S. Gubaidulina, E. Denisov, G. 
Ustvolskaya, R. Șcedrin, W. Lutosławsky, K. Penderecki, O. 
Messiaen, L. Berio. Mai târziu, revenind la Chișinău și fiind 
student la compoziție, am ascultat multă muzică de E. Varese, 
G. Crumb, H.-W. Henze, H. Dutilleaux, G. Ligeti, creații ale 
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minimaliștilor americani și ale altor compozitori contemporani. 
Cred că ar putea fi depistate influențe ale acestor compozitori în 
lucrările mele. Muzica unora dintre ei, ca de exemplu, cea a lui 
Stravinsky, Bartók, Debussy, Denisov, Dutilleaux, Lutosłavsky, 
mi-a plăcut mult. În anul 1993 am avut ocazia să-i prezint 
câteva partituri lui Edison Denisov. Am stat împreună o lună la 
Casa de creație a compozitorilor din Ruza. Întâlnirile cu 
Denisov m-au marcat, chiar dacă multe din principiile sale 
artistice nu le-am acceptat. În aceeași ordine de idei, aș 
menționa întâlnirile cu compozitorul Mark Kopytman, pe care l-
am invitat în calitate de director artistic al Cursurilor de vară de 
perfecționare a tinerilor compozitori, interpreți și muzicologi 
(workshop), la sugestia unuia din foștii săi studenți, membru al 
UCMM. Kopytman a lucrat la Conservatorul din Chișinău timp 
de mai mulți ani, până a emigrat în Israel în anul 1973. Avea o 
nostalgie după Chișinău, astfel că a venit doi ani consecutiv, 
pentru o perioadă de o lună, împărtășindu-și experiența în 
cadrul workshopului. Era un pedagog bun și cunoștea bine 
muzica nouă precum și pe unii dintre compozitorii celebri și am 
avut multe discuții interesante cu el. 

Tot în acea perioadă de formare am ascultat și lucrări 
ale compozitorilor români A. Vieru și T. Olah, a căror creaţie am 
cunoscut-o încă din anii de studii la Institutul Gnesin. Am găsit 
la Moscova discuri cu lucrările acestor compozitori. Deja 
aflându-mă la Chișinău am găsit la Biblioteca Națională (pe 
atunci – „Krupskaia”) câteva partituri de George Enescu, pe 
care le-am analizat detaliat. După 1990 am cunoscut muzica 
altor compozitori români din diferite generații. Mi-a plăcut 
muzica maeștrilor Ștefan Niculescu, Aurel Stroe, Myriam Marbé 
și a multor altor compozitori extraordinari din diferite generații 
pe care am avut bucuria să-i cunosc personal. Am descoperit 
multe proprietăți ale muzicii contemporane românești, care 
rezonează cu propriul meu univers și pe care mi le-am 
apropriat: mă refer, în primul rând, la muzica de tradiție 
bizantină, la monodie, la eterofonie. 

A.A.: Ce promovează muzica pe care o scrieți? Ce își 
propune ea să aducă ascultătorilor ei?  

G.C.: Aș menționa, în primul rând, că mă aflu într-o 
evoluție continuă, de fapt, această aflare într-un proces 
permanent de dezvoltare este un credo al meu. În creație îmi 
este proprie mobilitatea. Au existat perioade mari, în care am 
experimentat cu sunetul, cu diferite componențe instrumentale, 
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cu timbrul, cu tehnicile, cu formele. Nu am aspirat spre o unitate 
stilistică, dar nu pot să spun că mi-am propus în mod intenționat 
irepetabilitatea declarată a fiecărei lucrări noi. M-am condus de 
impulsurile artistice, am compus doar ceea ce mi s-a părut 
interesant ca teme, ca problematici.  

A.A.: Aceste problematici au fost uneori variate în timp 
relativ scurt, vă caracterizează și vă atrage contrastul? 

G.C.: Da, o diversitate tematică, problematică, stilistică 
se observă clar în lucrările compuse în perioade relativ scurte. 
Concertul pentru vioară și orchestră simfonică Momente (2016), 
Glance Behind The Curtain pentru orchestră de coarde (2016), 
Poemul elegiac (pe versuri de Valeriu Matei) din ciclul Apres 
Une Lecture pentru voce bariton și orchestră simfonică (2017), 
La cancion que no fue cantada y la ultima serenata de Juan 
Carlos O. pentru violoncel solo (2015), Vremea trece. Capriccio 
pentru clarinet și pian (2017) sunt doar câteva exemple în 
aspectul evocat, demonstrând o mare diversitate pe toate 
planurile. Evident, în creația ce îmi aparține pot fi observate și 
unele constante cu referire la anumite genuri, cicluri de genuri 
(ca, de exemplu, concertele și piesele pentru diferite 
instrumente și orchestră, ciclurile Apres Une Lecture pentru 
voce (bariton) și orchestră, Sound Etudes pentru ansamblu 
cameral, Din cântecele și dansurile lunii melancolice pentru 
clarinet și percuție ș.a.), cu referire la componențele 
instrumentale, anumite imagini sonore. Îmi este proprie 
abordarea culturologică în creație. Unii colegi, muzicologii, 
evidențiază polistilistica creației mele, numind-o și eclectică. 
Cred că, în cazul meu, polistilistica reflectă, mai curând, 
multitudinea impulsurilor creatoare, artistice. Pentru mine 
polistilistica nu e doar o tehnică sau un procedeu - e o 
particularitate a gândirii compoziționale. Totodată, până acum 
nu am utilizat „tehnica tehnicilor”, cum este numită polistilistica, 
în scopul întruchipării tabloului chaosului universal prin 
intermediul diferitelor universuri sonore, de exemplu. Relativ 
restrâns am utilizat polistilistica ca bază a concepției comice, 
ironice sau celei de joc, excepții fiind Publicului filarmonic 
chișinăuean pentru două piane și piesele din Suita Riturile 
primăverii. În Codul Enescu pentru orchestră de coarde am 
utilizat tipul simbiotic al polistilisticii: în textul muzical au fost 
inserate intonaţii, motive, unităţi muzicale din creaţii enesciene, 
plasate în diferite contexte modale, uneori transformate ritmic, 
timbral, temporal etc. Aceste unităţi au avut menirea celulelor 
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Stem şi au fost „altoite” în aspect metamuzical. Modulațiile 
stilistice reprezintă temeiul tehnicii utilizate în această lucrare. 
În Poemul postmodern din ciclul vocal-simfonic Apres Une 
Lecture, compus pe versurile lui Emilian Galaicu-Păun, apelez 
la un citat din opera Parsifal de R. Wagner, apoi stilizez un gen 
de muzică tradițională japoneză sau fac o aluzie la stilul muzicii 
barocului timpuriu. Textul muzical al Poemului postmodern se 
bazează, în acest fel, pe „autoritatea” textelor evidențiate, 
completând valențele semantice ale poeziei. În De sonata 
meditor pentru pian sunt facute aluzii la tehnicile, facturile, 
sintaxele, formele diferitelor stiluri – și nu atât la parametrul 
intonației. 

Este adevărat, că aproape fiecare lucrare nouă ce îmi 
aparține diferă de precedentele, aducând un nou conținut, un 
nou subiect, un nou univers de imagini sonore, noi modalități de 
organizare a materialului etc., apropiindu-se de un proiect 
componistic individual. Această diversitate de direcții și curente 
reprezintă proiecția multitudinii de întrebări la care încerc să 
identific răspunsurile. Cu toate acestea, ar putea fi observate 
revenirile la unele teme care mi s-au părut apropiate și 
interesante, la imagini sonore, la domenii ale creației artistice 
abordate anterior. Aceste reveniri, însă, au avut de fiecare dată 
un aspect nou.  

A.A.: Unde se regăsește muzica compusă de dvs., ca 
tip de estetică, în contextul muzical prezent?  

G.C.: Creația ce îmi aparține este atribuită, adesea, 
esteticii postmoderniste. Cred că această atribuire se datorează 
abordării temelor și subiectelor din zona culturologiei. Consider, 
însă, că postmodernismul e și o poziție, adesea, declarativă. 
Personal, tind spre o selecție riguroasă a impulsurilor artistice 
care îmi stimulează imaginația. O temă interesantă poate fi 
impuls pentru o compoziție. În acest sens, lucrarea e o reflecție 
afectivă în raport cu tema. Apoi, este important să găsesc ideea 
și modul de rezolvare a problemei din punctul de vedere 
compozițional. Colegii de breaslă au remarcat, în referințele lor 
despre lucrările mele, calitatea tehnicilor componistice cu care 
operez. Conținutul și subiectul lucrării sunt, însă, pentru mine 
categorii mai importante. De obicei, concepția are implicații 
directe în arhitectonica lucrărilor mele, iar forma se conturează 
în procesul compunerii. (A se vedea în acest sens Concertul 
pentru vioară și orchestră Momente, Glance Behind The 
Curtain pentru orchestră de coarde, Moment bacovian pentru 
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pian și orchestră, Briza latitudinilor sudice. Concert pentru 
marimbă și orchestră, Codul Enescu pentru orchestră de 
coarde, Poemul postmodern, Poemul rap, Poemul elegiac din 
ciclul vocal-simfonic Apres Une Lecture ș.a.). Mă pasionează 
gândirea arhetipală, îmi este proprie metoda arhetipală în raport 
cu principalele arhetipuri muzicale: contemplarea/meditația, 
ruga, jocul. Până la familiarizarea cu teoria arhetipurilor în 
creația artistică tindeam spre concentrarea într-o lucrare a unor 
surse arhetipale de expresie: anumite moduri, modusuri, 
structuri ritmice, sintaxe. Reprezentative, în sensul gândirii 
arhetipale, sunt Poemul elegiac din ciclul Apres Une Lecture, 
lucrarea corală Jalea miresei ș.a. 

A.A.: Ați scris muzică pentru ansamblu simfonic dar, 
poate cel mai mult, pentru formații camerale. Este acesta genul 
dvs. preferat?  

G.C.: Din același considerent al mobilității care îmi este 
proprie în creație, nu aș putea evidenția un anume gen preferat. 
În ultimii 10 ani am compus preponderent muzică simfonică: 4 
lucrări orchestrale dintre care o suită din 4 părți, o cantată 
pentru cor și orchestră, un ciclu vocal-simfonic pentru voce 
bariton și orchestră, 2 concerte instrumentale pentru marimbă 
și, respectiv, pentru vioară și orchestră, un musical în stil pop-
rock, o operă pentru copii. Evident, am scris și câteva piese 
camerale. Mai multă muzică pentru diferite componențe 
camerale am scris în perioada de experimente cu timbrul, cu 
tehnicile componistice (1998 – 2006), muzica camerală 
reprezentând un laborator, în acest sens. Cinci piese din ciclul 
Sound Etudes reflectă în modul cel mai elocvent perioada 
experimentală. Dar și în acea perioadă am compus lucrări 
simfonice, vocal-simfonice, o mono-operă-balet.  

A.A.: Ce tip de formație vă avantajează mai mult și vă 
atrage să compuneți?  

G.C.: În ultima perioadă simt o atracție către muzica 
vocală, vocal-simfonică. Pe lângă specificul intonației și 
timbrurilor vocale, mă interesează problematica aflării diferitelor 
ipostaze ale raporturilor dintre textul muzical și cel literar. 
Muzica vocală predispune spre o naturalețe cu totul aparte a 
intonației. Îmi place transparența în muzica pentru voce și 
ansambluri camerale.  

A.A.: Iar ca timbralitate, ce alegeri vă incită inspirația? 
G.C.: Tot mai mult mă atrage genul muzicii de operă. Cu 

mare plăcere am lucrat la opera pentru copii „Apolodor. 
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Călătoria unui pinguin”, montată recent la Centrul Național de 
Educație prin Artă din Chișinău. Am avut în diferite perioade, 
însă, solicitări din partea interpreților, doar de muzică 
instrumentală și camerală. Am evoluat, pe parcurs, și în ceea 
ce se referă la modul de tratare a orchestrei simfonice, care, 
fapt bine cunoscut, în muzica contemporană reprezintă un 
element deopotrivă al dramaturgiei și al subiectului. Tot mai des 
tratez orchestra ca pe un ansamblu mare de soliști. În 
Concertul pentru vioară și orchestră, de exemplu, orchestra are 
trei ipostaze: tutti, soli și grupuri timbrale. Evident, atunci când 
mă refer la soliști, am în vedere cu totul altceva, decât solo-urile 
din muzica clasico-romantică – Rimski-Korsakov, Berlioz etc. În 
Concertul pentru vioară și orchestră, precum și în alte lucrări, 
partițiile flautului, oboiului, clarinetului, fagotului și altor 
instrumente de la pupitrele doi sau trei sunt la fel de dezvoltate 
ca și ale celor de la primul pupitru. În prima parte a Concertului, 
intitulată Moment vizionar, personajul principal – vioara – 
parcurge ca o somnambulă stăpânită de vise universurile 
sonore (create de orchestră) ale unei lumi iluzorii, pline de 
minuni. Problematica intonațională a acestei părți a Concertului 
ar putea fi definită prin noțiunile de ”alunecare fără a întâmpina 
rezistență”, ”deplasarea unuia – vioara, față de celălalt - soliștii 
din orchestră, grupurile orchestrale, toată orchestra”, dar și 
”străbatere, pătrundere, spargere”, ”trecere” ș.a., orchestra 
având o funcție aparte în dramaturgia lucrării precum și în 
procesul de personificare a viorii solistice. În manierele de 
orchestrație ale unor lucrări simfonice ce îmi aparțin pot fi 
observate influențele muzicii electronice sau a celei spectrale.  

A.A.: Dacă ”deviem”, doar puțin, spre alte zone artistice, 
literare, unde v-ați opri, asupra căror autori? 

G.C.: Am devenit un cititor pasionat încă din 
adolescență. Citeam tot ce găseam. Mai devreme decât s-ar 
considera normal am cunoscut operele scriitorilor Émile Zola, 
Honoré de Balzac, George Sand, Ernest Hemingway. Profesorii 
de pian m-au învățat să descopăr interferențele dintre limbajele 
asociative ale muzicii și literaturii. Am citit Charles Nodier 
pentru a înțelege mai bine universul studiilor și scherzo-urilor lui 
F. Chopin, dar și Sonetele lui Adam Mickiewicz se asociau cu 
Nocturnele celebrului compozitor polonez. Interpretând 
Novelettele și alte lucrări de R. Schumann citeam poveștile, 
nuvelele de E. T. Hoffmann. Lectura mă însoțește mereu. 
Evident, la un moment dat, am completat lectura clasicilor 
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literaturii universale cu cea a literaturii contemporane. Spectrul 
preferințelor mele literare este larg. Unele lucrări muzicale de-
ale mele au fost inspirate din texte literare. Trei monologuri ale 
prințesei Ateh din romanul Dicționarul khazar al celebrului 
scriitor sârb Milorad Pavić constituie temeiul libretului 
monooperei – balet Ateh sau Revelațiile prințesei khazare. 
Primele două piese - Ei vor veni din tăcere, ... și venind câte 
unul ei se vor uni – din ciclul Sound Études sunt inspirate din 
anumite fragmente din romanul Pendulul lui Foucault de 
Umberto Eco. Cred că e de prisos să spun că am citit toate 
romanele atât ale lui Eco, cât și ale lui Pavić și nu doar 
romanele. Câteva lucrări au fost inspirate de romanele 
scriitorilor japonezi: Abe Kobo, Oe Kenzaburo, Akutagawa 
Ryunosuke, Murakami Haruki ș.a. Simbolurile triste pentru 
clarinet au fost influențate în mare măsură de paginile din 
romanul Mama lui Sigemoto de Tanizaki Junichiro. Lucrarea A 
noua lună în cer pentru mezzo-soprană, corn englez și percuție 
a fost scrisă pe textele liricii peisagistice a poeților chinezi Li 
Bai, Du Fu. Am descoperit o lume fascinantă a literturii latino-
americane în cărțile lui Borges, Llosa, Cortazar, G.-G. Marques, 
Lygia Fagundes Telles, Juan Carlos Onetti ș.a.. La cancion que 
no fue cantada y la ultima serenata de Juan Carlos O. pentru 
violoncel întruchipează un spectru de intonații hispanice 
generalizate, titlul conținând aluzii la numele scriitorului 
columbian dar nu are, însă, implicații directe în geneza lucrării. 
Am compus muzică pentru spectacolele teatrelor dramatice din 
Chișinău și Bălți după piesele lui I.-L. Caragiale, E. Ionesco, M. 
Sorescu, D.R. Popescu. Am descoperit poezia lui Ion Barbu și 
m-am îndrăgostit de ea, plănuind un ciclu vocal. La un moment, 
intenționam să compun o lucrare pentru teatru muzical pe texte 
de James Joyce, Mircea Cărtărescu (din Levantul și Visul) și A. 
Strinberg. După lectura Jocului cu mărgele de sticlă de H. 
Hesse am experimentat cu unele forme de organizare a 
materialului muzical. Am citit multă proză și poezie rusească de 
cea mai bună calitate. Îmi amintesc de veritabilele șocuri pe 
care le-am avut lecturând romanele lui M. Bulgakov, A. 
Platonov, L. Andreev. Apropo, multe dintre cărțile scriitorilor 
străini le-am citit în traduceri în limbile rusă și română. S-a 
întâmplat ca unele cărți să fie citite mai întâi în rusă și apoi în 
română, ca de exemplu, Pendulul lui Foucault, Insula din ziua 
de ieri de U. Eco sau Miezul lucrurilor de G. Greene. Alături de 
beletristică îmi place să citesc eseuri culturologice, sociologice, 
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despre artă. Sunt cititor fidel al revistei Lettre internationale și 
încerc să fiu la curent cu dezbaterile în jurul temelor culturale 
din România. 

O comunicare la fel de constantă o am și cu arta 
plastică, o altă sursă de inspirație pentru mine dar și un mod de 
terapie artistică. Încerc să vizitez muzeele din centrele culturale 
europene la orice nouă călătorie. Mă simt bine în atelierele 
artiștilor plastici. Am o colecție de pictură a pictorilor 
basarabeni. Sunt la curent cu noile tendințe din domeniu. 
Literatura, arta plastică, cinematografia, au devenit cu timpul o 
parte importantă a vieții mele. Aș conchide că domeniile artei 
reprezintă pentru mine surse importante de inspirație și de 
energie creativă. 

A.A.: Munca dvs. a fost răsplătită cu numeroase premii. 
Compozitorul pune preț pe aceste recunoașteri?  

G.C.: Fiecare premiu e o recunoaștere iar un artist, nu 
știu dacă are nevoie de faimă, dar sunt sigur că are nevoie de 
recunoaștere. M-am bucurat pentru fiecare premiu cu care am 
fost distins: premiile Concursului de compoziție și muzicologie, 
premiul pentru muzică la Concursul Național de dramaturgie 
pentru spectacolele Saxofonul cu frunze roșii la Teatrul 
Luceafărul și Apostolul Pavel la Teatrul rus Anton Cehov, 
premiul Antena de aur pentru muzica la filmul televizat în trei 
serii Salonul nr. 6, Premiului Național pentru Simfonie și ciclurile 
camerale, premiul acordat de către Departamentul de stat 
pentru tineret și sport pentru Musica dolorosa și sextet, și multe 
altele. 

A.A.: Sunteți un binecunoscut om politic în Republica 
Moldova și nu numai. Sunteți liberal atât ca orientare cât și ca 
tip de gândire creatoare. Vă considerați un om de avangardă? 

G.C.: Încerc, prin ceea ce fac în plan social, să impun 
un mod european de gândire, de organizare a vieții, să contribui 
la schimbarea mentalităților. Împreună cu colegii intelectuali 
incerc, prin activitatea de organizator al vieții culturale, să aduc 
la Chișinău un alt stil de viață – mai puțin patriarhal, periferic. În 
această ordine de idei, este foarte important să aducem cât mai 
multe proiecte cultural-spirituale, cât mai mulți oameni de 
valoare, personalități din țară, să ne sincronizăm în toate 
domeniile și pe toate căile. În politică sunt din întâmplare. Nu 
am fost membru al unui partid cand mi s-a propus funcția de 
Ministru al culturii. Până la sfârșitul mandatului mi-am păstrat 
calitatea de tehnocrat. În timpul mandatului respectiv au fost 
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adoptate mai multe acte legislative, printre care – Legea culturii, 
Programul de stat Dezvoltarea și ocrotirea culturii și artei, al 
căror autor sunt. În timpul altui mandat - celui de deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova - am promovat în calitate de 
autor Legea privind Oamenii de creaţie şi Uniunile de creaţie, 
Capitolul 3, dedicat indemnizației de merit; Legea 
Cinematografiei; Legea 2%; Legea cu privire la protecţia 
copiilor de impactul negativ al informaţiei publice, am contribuit 
la scrierea și adoptarea Legii dreptului de autor, sunt autorul 
altor legi, ca de exemplu, celei a Fondului Naţional al Culturii, 
care nu au fost adoptate. În timpul mandatului de deputat am 
fost vice-președintele Comitetului permanent U.E. - Republica 
Moldova. În această funcție am contribuit la ratificarea 
Acordului de asociere cu Uniunea Europeană - unul dintre cele 
mai importante acte din legislația Republicii Moldova. 

A.A.: Un compozitor, un creator, un artist are nevoie de 
liniște, de intimitate... Cum ați împletit aceste nevoi cu viața 
agitată a unui politician activ așa cum ați fost dvs.? Mulți 
compozitori au o rutină, un loc din casă ori un timp anume în zi 
în care sunt mai inspirați. 

G.C.: Am învățat din propria experiență, dar și din cea a 
profesorilor mei, care au avut activități intense în domeniile 
culturii și vieții sociale, să nu aștept condiții favorabile, prielnice, 
să compun chiar și în perioadele scurte dintre diversele 
activități pe care le-am avut ocupând diferite funcții. Am învățat 
să gândesc în detaliu lucrarea, procesul de devenire a acesteia 
începând cu mult timp înainte de a mă așeza la masa de scris 
sau la pian. Nu o dată le-am explicat șoferilor cu care mergeam 
în provincie de ce nu trebuie să pornească radioul în mașină. 
Atunci când lucrarea este bine gândită, procesul de compunere 
decurge natural și este unul intens: într-un timp restrâns scriu 
multă muzică, uneori, abia reușesc să fixez ideile. Deseori nu 
am timp pentru o așa zisă perioadă preparatorie și atunci 
soluțiile apar în procesul de lucru. Am învățat că 
profesionalismul este calea cea mai scurtă pentru realizarea 
unei lucrări; prefer, însă, situațiile când intuiția vine prima. 
Contează mult buna organizare a timpului. Am adoptat 
managementul timpului de la ultimele generații. În mare măsură 
îmi reușește să mă „deconectez” trecând de la o activitate la 
alta. Evident, este solicitant. Mă simt fericit în perioadele când 
compun și nu am de facut altceva. Am senzația că și muzica 
mea, în aceste cazuri, este alta - mai naturală, mai puțin 
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„compusă”, mai puțin inventată. Ca și unii dintre profesorii mei 
am înțeles, treptat, un fapt - calitatea muzicii depinde, în mare 
măsură, de gradul de concentrare în procesul de concepere-
compunere. E necesar să mă concentrez asupra muzicii din 
interiorul meu și să o ascult cu atenție, ca să o aud și să pot să 
o modelez. Pentru mine locul sau anotimpul nu contează. Cea 
mai mare parte a simfoniei Sub soare și stele, de exemplu, a 
fost compusă în vacanță la mare, fără pian. Aproape la fel s-a 
întâmplat și cu monoopera-balet Ateh sau Revelațiile prințesei 
khazare. 

A.A.: Când sunt tineri, muzicienii aud frecvent cuvântul 
”talent”. Cât de important este talentul și cum poate fi el 
exploatat pentru a putea fi un compozitor, un muzician 
apreciat?  

G.C.: Dacă vă referiți la talentul muzical, atunci acesta 
reprezintă doar una dintre condițiile necesare unui compozitor. 
Sunt și alte calități determinante precum voința, de exemplu, 
sau „deschiderea” pentru cultura muzicală de tradiție clasică, 
de tip european. Compozitorul are nevoie de un imens bagaj 
de cunoștințe din diferite domenii pentru realizarea ideilor sale. 
E bine să aibă talent în comunicare, deoarece comunică în 
permanență cu dirijorii, interpreții, reprezentanții organizațiilor 
concertistice, regizorii, poeții, scriitorii. Aș zice, că un 
compozitor e bine să fie înzestrat cu talent în mai multe 
domenii, nu doar în cel muzical. Sunt convins că dezvoltarea 
armonioasă este o condiție importantă pentru compozitor. 

A.A.: Sunteți profesor la Academia de Muzică, Teatru 
și Arte Plastice din Chișinău. Cât de importantă este pentru 
dvs. cariera de pedagog și care credeți că ar trebui să fie 
”ingredientele” necesare pentru un profesor cât mai bun? 

G.C.: Pentru mine e o necesitate firească - cea de a-mi 
împărtăși experiența cu următoarele generații de creatori de 
muzică. Cu timpul am înțeles că studentul trebuie ajutat să-și 
găsească acele elemente specifice, acele procedee 
individuale din care se întregește tehnica componistică. Dar 
toate acestea ar trebui să aibă un scop: aflarea celui mai 
adecvat mod de organizare a materiei pentru imaginea sonoră 
scontată. Intuiția e foarte importantă în procesul de creație, dar 
nu cred că un tânăr compozitor ar putea azi compune 
bazându-se doar pe intuiție, precum nu cred, că o lucrare 
scrisă profesionist, după anumite regului învățate, dar fără 
trăire autentică poate convinge. Tehnicile pot fi învățate. 
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Tehnicile oferă o anumită libertate. Acestea, însă, nu se 
utilizează abstract, ci în funcție de ideea, conținutul, fabula, 
fiecărei lucrări în parte. Profesorul de compoziție trebuie să-i 
ofere studentului repere, modele și, în sfârșit, - o perspectivă, 
în raport cu lucrarea sau, în general, cu creația.  

A.A.: Au fost perioade dificile pentru societatea din 
Republica Moldova, și poate încă ne aflăm într-una. Cu 
siguranță, ca mulți alți artiști ”doriți” de țările vecine, ați avut 
șanse să părăsiți țara dvs., să mergeți să locuiți și să activați 
ca muzician/compozitor/pedagog în alte locuri, poate mai 
”prietenoase” ca mediu social-politic. De ce ați ales, totuși, să 
rămâneți în Moldova? 

G.C.: Ați abordat o problema majoră – cea a exodului. 
Aspectele psihologice ale emigrației diferă de la caz la caz, 
dar, oricum, reprezintă o formă de protest social. Am avut o 
perioadă extrem de dificilă între anii 1993 și 1996. La 
Ministerul culturii s-a creat o conjunctură cu totul adversă față 
de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor al cărei președinte 
eram, proiectele erau blocate printr-o decizie a Primăriei ni s-a 
luat o parte a sediului, iar când m-am opus am fost amenințat 
fizic de către cei care aveau interes să intre în posesia 
edificiului respectiv. În circumstanțele acestea, susținut de 
apropiați, mă gândeam să abandonez totul și să plec. Am avut 
o invitație de la o instituție de învățământ din Spania și în 
1996, în ajunul Crăciunului eram decis să o accept; așteptam 
să se termine vacanța dar... la începutul lunii ianuarie a 
următorului an, după alegerile parlamentare, absolut spontan, 
deoarece nu m-am implicat în politică, mi s-a propus funcția de 
Ministru al culturii iar la 15 ianuarie 1997 am fost numit în 
funcția respectivă. Fiind un militant de fire m-am străduit să 
contribui cât mai plenar la edificarea unui sistem cultural 
contemporan, înțelegând că cel vechi, sovietic, este inadecvat 
din punctul de vedere al noii situații social-economice. Un 
obiectiv major în noua mea calitate a fost sincronizarea cu 
sistemul cultural românesc, cu instituțiile culturale din țară. 
Decepția a fost mare când, după plecarea mea din funcție și 
odată cu venirea comuniștilor la guvernare, am văzut că toate 
ideile, concepțiile, proiectele începute de mine, au fost date 
uitării. A venit o altă perioadă extrem de dificilă, cu încercări de 
blocare a uniunilor de creație pe toate căile, cu ostracizarea 
intelectualilor, marginalizarea a tot ceea ce însemna spirit și 
simțire românească. În aceste condiții am ales să mă implic 
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politic pentru a schimba regimul. Când s-a reușit și aceasta, 
m-am încadrat din nou în procesul de constituire a unui sistem 
cultural. După terminarea mandatului de deputat, pe fundalul 
scandalurilor de corupție în care au fost implicați politicienii din 
cadrul guvernării pro-europene, fiul meu m-a întrebat: - Daca 
ai fi știut atunci când ai avut oferte de a pleca, că va fi așa, ai fi 
plecat? Vreau să vă mărturisesc că nu am știut ce să-i 
răspund... V-am relatat toate acestea doar pentru a remarca 
un lucru cunoscut: oamenii competitivi și, mai ales, cei tineri, 
bine pregătiți, pleacă în țările unde există un sistem, 
adaptându-se la acesta, deoarece doar într-un sistem 
funcțional există o perspectivă de realizare profesională. Sunt 
sigur că nu numai motivația economică stă la baza exodului 
tinerilor din Republica Moldova, dar, în primul rând, cea de 
afirmare profesională. Revenind la cazul meu, atunci, când s-a 
ivit șansa de a schimba ceva, eu am avut ambiția să rămân și 
să-mi aduc aportul. Pe tineri, pe studenții mei îi îndemn să fie 
competitivi, să corespundă unui nivel profesional internațional, 
să depășească mentalitățile locului și prejudecățile, or, doar 
astfel ar putea să prezinte interes și să colaboreze cu 
instituțiile și artiștii de peste hotare.  

A.A.: Cum credeți că va arăta viitorul cultural, muzical, 
mai ales în Moldova? 

G.C.: E dificil să faci prognosticuri cu privire la viitorul 
muzicii noi. Cred că muzica nouă este cea care, pe lângă noile 
problematici, înglobează noi calități ale materialului sonor, noi 
metode de organizare a acestuia, noi forme. Unii dintre 
compozitori își asumă curajul, provocarea de a modela un 
material muzical nou, utilizând metode noi de organizare, 
creând tiparuri formale individuale, iar alții – nu. În Moldova din 
stânga Prutului primii au fost întotdeauna în minoritate sau chiar 
au lipsit de tot. Aceasta se datorează mediului cultural, 
sistemului de educație artistică etc. Cu regret, nici situația 
culturală actuală din Moldova nu-i favorizează pe creatorii de 
muzică nouă. Lipsește un proces muzical autentic. Spațiul 
muzicii noi în Moldova este îngust și se extinde cu greu grație 
voinței și activității unui grup de compozitori. Dezvoltarea artei 
contemporane, în general, și a muzicii, în special, nu reprezintă 
deocamdată o prioritate a politicii culturale în Moldova din 
stânga Prutului. În lipsa unui proces și a unei politici culturale cu 
privire la dezvoltarea muzicii noi, compozitorii pleacă în 
străinătate sau se orientează spre genurile muzicii comerciale. 
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Unii dintre compozitori reușesc să se impună în pofida situației, 
continuând să caute răspunsuri la cele mai dificile provocări ale 
muzicii noi. Alții - capitulează, amânând soluționarea unor 
probleme majore. Această ezitare se simte în creația multor 
compozitori. Personal, consider că o soluție pentru muzica 
nouă din Moldova ar fi conectarea la fenomenul muzical 
contemporan din România. Integrarea la care mă refer ar fi 
benefică în mai multe aspecte, nu doar în cel al sincronizării 
profesionale. 

A.A.: Vă mulțumesc. 
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in Moldova is narrow and it expands with difficulty, only due to 
the will and efforts of a small group of composers. The 
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particular, is not a priority of the cultural policy in Moldova yet. 
For lack of a cultural process and policy regarding the 
development of new music, composers leave abroad or turn 
towards the genres of commercial music. A number of 
composers succeed in asserting themselves despite the current 
situation, continuing to search for answers to the most difficult 
challenges of new music. Others capitulate, postponing the 
quest for solutions to major issues. This hesitation can be felt in 
the works of many composers. Personally I consider that for 
new music in Moldova, a solution would be to get connected to 
the contemporary musical phenomenon in Romania. 

 
 

 
 
 
 


