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INTERVIURI 
 
 

De vorbă cu Violeta Dinescu 
 

Andra Apostu 
 

 
 
 
Câți dintre noi se pot numi 

patrioți? Ce cuvânt... aproape 
desuet! Compozitoarea Violeta 
Dinescu, stabilită în Germania de 
peste 30 de ani îl trăiește, îl simte 
și îl arată. În amintirile cu Myriam 
Marbe, în muzica pe care o scrie și 
pe care o doinește fără intenție, în 
orele de curs pe care le susține și 
în fiecare inițiativă prin care susține 
muzica și compozitorii din 
România.  

 
 

 
A.A.: Stimată doamnă Violeta Dinescu, aș vrea să vă 

invit la o călătorie în timp care sigur vă va face plăcere. 
Povestiți-ne despre începuturile dvs. muzicale, despre perioada 
de formare artistică. Ce „intersecții” interesante ați avut, ce 
relații cu oameni speciali v-au influențat?  

V.D.: Mă bucur să pot răspunde la aceste întrebări. Am 
avut noroc să am parte de maeștri care ne-au instruit cu 
dărnicie - o calitate care nu este de la sine înțeleasă și de care 
mi-am dat seama mult mai târziu, când am privit în urmă. Am 
studiat cu Aurel Stroe și Nicolae Beloiu instrumentație și 
orchestrație, cu Alexandru Pașcanu armonie, cu Ioana 
Ștefănescu istoria muzicii, cu Emilia Comișel la folclor (cu 
dânsa am mers încă din primul an la culegere de folclor și am și 
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avut intenția serioasă să devin folcloristă). Nu în ultimul rând, 
am avut privilegiul de a studia cu Ștefan Niculescu analiză 
muzicală. Îmi amintesc că la dânsul rămâneam în fiecare zi de 
luni, în primul an de studiu, la toate orele pe care le avea - 
începea cu anul nostru și continua cu ceilalți ani; domnia sa mi-
a îngăduit să particip și la cursurile pe care le susținea colegilor 
mai mari iar în anii care au urmat mi-am dat seama că el 
niciodată nu se repeta ci descoperea mereu noi analize pentru 
studenții lui. Pot să spun că a fost o minune din care am învățat 
mult și aș putea să tot povestesc... Am studiat contrapunct cu 
Liviu Comes iar din primul an am început să lucrez și eu în 
echipa cu care domnia sa a pregătit cele patru volume ale 
manualului de contrapunct. Ceea ce era novator era faptul că 
Liviu Comes iniția o nouă metodă de contrapunct în care, chiar 
de la început puteai să îți conturezi stilul, nu doar să realizezi o 
combinare „uscată” de sunete. Datorită dânsului, de fapt, am și 
studiat compoziția pentru că a avut ideea să dau admitere la 
compoziție (la sfârșitul anului întâi am dat un fel de examen prin 
care treceam la dirijat, muzicologie sau compoziție) și, mai 
precis, să studiez cu Myriam Marbe. I-am spus maestrului 
Comes că nici nu-mi trece prin cap să fac compoziție și că visul 
meu este să studiez muzicologia, mai precis folclorul, după ce 
lucrasem pe teren cu Emilia Comișel. Dar argumentul lui Liviu 
Comes a fost hotărâtor pentru mine. Mi-a spus: dacă vei 
compune tu însăți un cvartet vei înțelege mult mai bine cum se 
alcătuiește un cvartet! Așa am avut norocul să o descopăr pe 
Marbe iar când ani mai târziu eu dădeam un interviu pe scenă, 
după un concert-portret (la Dresda), și doamna Marbe se afla în 
sală, am afirmat că de la Marbe nu am învățat neapărat ceva 
(ceilalți maeștri ne-au dăruit - după cum am spus - cheile prin 
care să deschidem noi înșine ușile mai departe), dar că nu aș fi 
devenit compozitoare fără domnia sa. Îmi amintesc cu multă 
plăcere cât a fost de încântată să mă audă spunând așa ceva. 

A.A.: Nu ați absolvit liceul de muzică (deși ați studiat la 
școala de muzică), dimpotrivă, ați absolvit liceul Lazăr cu profil 
real (matematică și fizică). Nu v-a fost greu mai apoi să faceți 
muzică la nivel profesionist?  

V.D.: Studiul la Lazăr a fost impus de tatăl meu, care 
era îngrozit că doresc să studiez muzica și, fără să mă anunțe, 
a mers cu dosarul meu de admitere la liceul Gheorghe Lazăr 



Revista MUZICA Nr. 5 / 2017   

5 

din București. Am fost disperată și, în ciuda faptului că sunt și 
am fost întotdeauna ascultătoare, mi s-a înfiripat atunci un 
sâmbure de revoltă în mine. Acest lucru m-a ajutat, de fapt, 
mult mai târziu când am luat hotărâri neobișnuite, dar de care 
am fost mereu sigură. Am început, așadar, studiile liceale la 
Lazăr și nu a trecut mult timp până a început să îmi facă o reală 
plăcere să merg acolo! A fost o clasă speciala în care primeam 
de pe o zi pe alta cam 100 de exerciții de matematică; aveam 
multe ore de matematică și de fizică (aproape în fiecare zi) iar 
acest studiu intensiv al științelor exacte m-a ajutat mult, în timp. 
A fost un exercițiu minunat de gândire logică iar toate aceste 
cunoștințe au fost aplicate și în alte situații din activitatea mea 
viitoare. În anii petrecuți la Lazăr, însă, am avut un profesor de 
muzică deosebit, care era în stare să vorbească cu mine toată 
ora, mai ales că în acest timp toți ceilalți colegi își ocupau 
timpul cu altceva. L-am susținut la serbările de final de trimestru 
sau de an, mereu cântând sau acompaniind la pian. Cu aceste 
ocazii le-am întâlnit și pe surorile Țițeica, și ele la fel de active 
în activitățile artistice ale liceului; cu Ștefana Țițeica sunt și 
acum în legătură de prietenie. Nu am reușit, însă, în acei ani să 
câștig interesul pentru muzică și celorlalți din clasa mea, nici 
măcar a bunei mele prietene din acel timp, care îmi era colegă 
de bancă și pe care o tot rugam să ascultăm împreună muzică, 
să mergem împreună la concert. Dintotdeauna am dorit să 
reușesc într-un fel sau altul să câștig interesul oamenilor pentru 
muzică, cu certitudinea că astfel ei pot deveni mai fericiți. Nu 
mă convingeau analizele muzicale aride - pe care le citeam, 
însă, cu mult interes - dar nu credeam că așa se poate trezi 
interesul. Zis și făcut, așa s-a trezit în mine dorința pentru a 
studia muzica în profunzime și am avut îngăduință de la tatăl 
meu să studiez muzica în paralel cu materiile pe care le 
studiam la Lazăr. Intenția mea sinceră a fost să studiez întâi 
matematica și apoi conservatorul dar m-am hotărât spontan să 
fac invers și așa am ajuns la Conservator. 

A.A.: Cum s-a petrecut, în planul gândirii dvs., această 
tranziție între un liceu cu profil real și maeștrii de la 
Conservator, care v-au ajutat să vă conturați adevărul muzical?  

V.D.: Aș dori să vă spun că studiul la liceul Lazăr, pe 
care eu l-am crezut necesar pentru a urma mai târziu și o 
facultate pe care de fapt și-o dorea tatăl meu, mi-a marcat cu 
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siguranță modul de gândire. Nu aș putea spune exact cum dar 
acest tip de gândire a rezonat și încă rezonează în mine. La 
Conservator am studiat compoziția cu Myriam Marbe, și după 
cum am spus mai sus... fără dânsa nu aș fi devenit 
compozitoare. A venit momentul să explic de ce: După cum 
știți, în timpul studiului la conservator noi treceam prin lumile 
muzicale ale trecutului cu necesitatea de a ne însuși limbajul 
muzical specific; deci am scris în stil Bach, clasic, romantic, mai 
apoi în stilul sec. XX, ș.a.m.d. La armonie, la contrapunct, la 
analiză de forme și la orchestrație aplicam cunoștințe bine 
întemeiate așa încât să stăpânim un limbaj muzical cu logica sa 
corespunzătoare. Paralel cu aceste „exerciții‟ de înțelegere a 
muzicii, noi compuneam; pericolul era iminent: fie copiam o 
formă de proiecție a ceea ce tocmai învățasem, fie preluam 
mot-à-mot gândirea muzicală a profesorului de compoziție. 
Acest lucru nu era posibil la clasa lui Marbe. Îmi amintesc cum 
mă oprea (noi trebuia să cântam la pian ce ne imaginam 
muzical, înainte de a veni cu partitura scrisă) și îmi spunea - nu 
e bine, nu ești sinceră în ce spui, mai caută. Până când mi-a 
venit ideea să-mi găsesc eu un material și, de fapt, o gramatică 
proprie a folosirii materialului, care sa-mi dea siguranța logicii 
muzicale pe care urma să o folosesc. Și uite așa, din aproape 
în aproape, folosind metode matematice simple, am produs o 
cantitate uriașă de materie primă, încercând să îmi creez un 
sistem de producere a materialului muzical (ca niște cărămizi) 
din care apoi am selectat o mică parte și cu care am compus. 
Acest prim pas a fost, de fapt, începutul drumului meu muzical. 
Mi-am creat propria mea logică muzicală. La început aveam 
nevoie de încuviințarea lui Myriam Marbe, fără de care nu 
puteam să fac un pas. Cu timpul (mai ales după terminarea 
Conservatorului, când Myriam Marbe mi-a rămas prietenă - o 
prietenie minunată, care s-a prelungit și transformat de-a lungul 
anilor) nu am mai avut nevoie și am folosit „instanța interioară‟, 
cum îmi place mie să spun. Când lucrez cu studenții mei fac 
apel la trezirea acestei „instanțe interioare” care există în 
fiecare dintre noi și care ne spune sigur ce vrem și ce nu vrem. 

A.A.: Cu ce ocazie ați plecat în Germania și cum a fost 
posibilă rămânerea dvs. acolo? De ce nu ați revenit, mai ales 
după 1990? 
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V.D.: Nu am avut inițial intenția să rămân în Germania. 
Am plecat pentru trei zile și am rămas până acum... Cum s-a 
întâmplat: primisem un premiu de compoziție și mi s-a mai oferit 
o bursă de studiu de trei luni. Am hotărât să rămân ca să nu 
pierd timp cu drumul dus-întors, dar ambasada română nu mi-a 
dat viză pentru acele trei luni, ci m-au obligat să mă întorc 
imediat în România. Din păcate trecuseră deja câteva zile din 
această perioadă iar eu nu am avut curaj să revin iar la graniță 
să se vadă că am depășit perioada fără încuviințare. 

A.A.: Din punct de vedere al creației, vedeți anumite 
delimitări stilistice ale muzicii dvs., poate prin prisma strămutării 
geografice care s-a petrecut în 1982? 

V.D.: Cred că la această întrebare pot răspunde mai 
greu. Esențial este să vă spun că în toată această vreme de 
când am părăsit România (de care mă simt legată profund!) nu 
am dus „dorul‟ căci am avut România în adâncul sufletului meu 
muzical. Acum aș putea începe să scriu un roman fluviu... dar 
cred că am surprins esențialul. În lumea germană și în lumea 
de aici, în general, limbajul nostru muzical (al românilor) este 
străin. Eu, însă, nu am putut să mă adaptez la acest ”alt fel” de 
simțire și nici nu am vrut. Așa am descoperit, de fapt, că atunci 
când ești sincer ai șansa să fii auzit și chiar înțeles. 

A.A.: Aveți compozitori pe care îi preferați, indiferent de 
perioada stilistică?. 

V.D.: Sigur! Am mulți compozitori pe care îi admir, din 
toate epocile; dacă aș face o listă ar fi prea mare dar nu ar lipsi 
Bach și Beethoven. Îmi place mult muzica veche din sec. XV, 
bineînțeles Enescu (am organizat simpozioane cu tematica 
muzicii enesciene și am studenți care studiază arta lui Enescu) 
dar și muzica de acum.  

A.A.: Regăsim în muzica dvs. influențe nu doar din 
muzica românească dar și din zone mai îndepărtate, Orient, 
China, Japonia... vă atrag muzicile tradiționale? 

V.D.: Mă impresionează zona de corespondență a 
muzicilor tradiționale, de strat vechi. O singură dată am lucrat 
strict, respectând regulile unei cărți despre muzica indoneziană 
pe care am descoperit-o într-o colecție. Am avut ocazia cu mulți 
ani în urmă să locuiesc timp de o lună, în plină vară călduroasă 
și secetoasă, împreună cu părinții mei într-o casă în Rheinland 
Pfalz (izolată de alte case și de alte localități) unde - după cum 
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am spus - am descoperit această colecție impresionantă. După 
ce am ascultat muzică zi și noapte am descoperit una după alta 
și lucrări teoretice tot pe teme muzicale. Am simțit nevoia să 
lucrez și eu cu un asemenea material menționat în lucrările 
teoretice și aplicat în lumea sonoră, care îmi părea de o bogăție 
infinită. De fapt, nu mi se părea, chiar era; este cunoscut că 
fiecare ansamblu GAMELAN are un univers intonațional 
special, un cosmos, așadar, de lumi sonore. Așa am scris 
lucrarea Flutes Play. Am fost motivată, îmi amintesc, și de un 
anunț citit într-o publicație muzicala din S.U.A., în care un 
ansamblu de 8 flaute cerea material pentru concertele 
următoare (un așa-zis call for materials). Zis și făcut: am 
început să scriu. Am terminat piesa chiar în acea lună însă ne-
am mutat din nou cu toții la Mannheim și vremea a trecut... iar 
când am reușit, în sfârșit, să pregătesc copia partiturii pentru a 
o trimite în S.U.A. mi-am dat seama că nu mai aveam adresa și 
nici numele ansamblului de flaute căruia îi era destinată 
lucrarea; nereușind să mai descopăr aceste informații am lăsat 
partitura undeva printre altele. 

A.A.: Dar au urmat mai multe lucrări în acest ciclu 
intitulat Flutes Play. Care este povestea lor? 

V.D.: Așa este. Câțiva ani mai târziu am citit o altă 
informație despre un ansamblu de 6 flaute, tot din S.U.A. Atunci 
mi-a venit ideea: am luat partitura de 8 flaute și cu materialul 
acela am scris pentru 6 flaute, având convingerea rădăcinilor 
de muzică indiană (logica muzicală). Am trimis partitura dar nu 
am rămas în legătură cu ansamblul de flaute și nu știu dacă ei 
atunci au cântat în premieră piesa. De data aceasta am numit 
lucrarea Flutes Play II. Iar au trecut ani și am descoperit o 
informație despre un trio de flaute din München. Mi-am amintit 
de Flutes Play, am făcut o variantă pentru 3 flaute din acel 
material și am trimis partitura la München. De această dată am 
păstrat - până acum - legătura cu acei muzicieni, care între timp 
au cântat și celelalte variante (au avut și ei un octet de flaute). 
Deci aveam între timp Flutes Play I (pentru 3 flaute), II (6 flaute) 
și III (8 flaute). 

A.A.: De Flutes Play III se leagă și o poveste frumoasă 
în urma colaborării cu Trio Contraste și cu flautistul Ion Bogdan 
Ștefănescu, în special... 
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V.D.: Tot peste niște ani! Mă aflam cu Trio Contraste în 
studioul de radio WDR (Köln) pentru înregistrarea unui program 
ce avea să devină CD-ul TABU (Casa de discuri gutingi). Ca de 
obicei, acești muzicieni minunați au terminat înregistrarea după 
doar o zi și jumătate. Cei trei tehnicieni din studio au rămas 
înmărmuriți, ei fiind obișnuiți să înregistreze, să copieze, să 
salveze secundă după secundă... nu le venea să creadă că au 
terminat într-un timp atât de scurt. Atunci eu i-am invitat pe Ion 
Bogdan Ștefănescu, Doru Roman și Sorin Petrescu (Trio 
Contraste) să mergem în oraș, să ne relaxăm după timpul 
concentrat de lucru (cine mai poate să lucreze în 3 ore ca alții 
în 3 săptămâni?!) dar Ionuț îmi spune: „dă-mi ceva să 
înregistrez mai departe, am așa un chef să mai cânt!” Atunci și 
Doru și Sorin imediat s-au aliat cu Ionuț și au zis că și ei doresc 
să mai rămână în studio. Culmea a fost că cei trei tehnicieni, în 
loc să fie bucuroși că au scăpat repede, au zis și ei în cor că 
rămân cu multă plăcere. Zis și făcut! Dar eu nu aveam partituri 
la mine; am reușit să o găsesc pe Anne Horstmann la telefon 
care mi-a trimis tot ce avea și tot nu era suficient pentru că 
Flutes Play III (pentru 8 flaute) nu era printre partituri. Ionuț știa 
de această piesă și îmi zice „hai să o facem și pe ea!” „Dar 
cum?”, întreb eu, ”păi ți-o cânt eu... cânt toate flautele și apoi le 
punem împreună...” Dar totuși nu aveam de pe ce cânta! Tot 
Ionuț a sunat-o pe mama lui la București, i-a dat indicații unde 
poate găsi partitura și în puțin timp (nu mai știu cât, dar în 
aceeași zi) am primit lucrarea. Ionuț a cântat toate cele 8 voci 
iar un tehnician a avut ideea să-i monteze, în sala de 
înregistrare, mai multe microfoane în așa fel încât Ionuț să se 
poată plimba printre pupitre, producându-se o spațializare 
naturală.  

A.A.: Și această inițiativă s-a materializat pe disc?  
V.D.: Am avut CD-ul TABU, un altul numai cu flaute 

(Forgetmenot, solo-uri) și o înregistrare lineară a piesei de 8 
flaute Flutes Play III. Primele două materiale au devenit în scurt 
timp două CD-uri. Din fericire nu era nevoie să cer înainte 
aprobare de la LABEL. Mi s-a spus că mi se dă voie să propun 
orice cu acești muzicieni și între timp am înregistrat 10 discuri 
împreună. 

A.A.: Și ce s-a întâmplat cu Flutes Play III? Care a fost 
traseul lui în continuare? 
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V.D.: Materialul Flutes Play III a rămas deocamdată 
nerealizat. După ceva vreme, mi-a venit ideea să folosesc acest 
material pentru și mai multe flaute. Așa s-a realizat, la câțiva ani 
după acea înregistrare și cu și mai mulți ani de la scrierea 
partiturii inițiale, CD-ul Flutes Play pentru 3-6-8-16 și 32 de 
flaute (care acum se bucură de multe recenzii elogioase). La 
asamblarea acestor multe flaute ne-a ajutat un talentat 
tehnician român pe numele lui Florin Tudor, prieten al lui Ion 
Bogdan Ștefănescu. Vă veți întreba, poate, de ce vă povestesc 
așa de mult despre Flutes Play; răspunsul este legat de ce vă 
spuneam mai sus, și anume de faptul că eu eram convinsă că 
scriitura mea era fidelă informației tehnice din muzica 
indoneziană (logica muzicală pe care se baza piesa). Nu mare 
mi-a fost uimirea să realizez cât de românește sună, chiar Ionuț 
Ștefănescu mi-a atras atenția! Într-adevăr și dacă doream, nu 
reușeam să doinesc așa. Cred că această poveste spune mai 
mult decât aș putea-o face eu analizând obiectiv propria mea 
muzică. 

A.A.: Schimbând puțin registrul, vorbiți-mi despre 
muzica de film pe care ați compus-o pentru Tabu și, mai târziu, 
pentru Nosferatu (în regia lui Friedrich Wilhelm Murnau).  

V.D.: Mi-am dorit să ajut minunatul limbaj cinematografic 
al lui Murnau (un mare povestitor). Am vrut ca acest limbaj să 
fie pus în lumina pe care o merită cu prisosință și am reușit, cu 
această intenție modestă, să intru în rezonanță cu filmele sale. 
Am scris TABU pentru Ansamblul Modern, apoi a fost preluat 
de peste 30 de ansambluri din lume. Nosferatu este compusă 
special pentru Trio Contraste deși ei pot, cu ușurință și aproape 
pe dinafară, să cânte și TABU (cu Dorin Cuibariu ca al patrulea 
membru). Prefer să știu pentru cine scriu. O fac cu multă 
bucurie dar am și eu preferințe, multe din ele încă nerealizate... 

A.A.: Ați colaborat și cu Eugen Ionescu, într-un moment 
când domnia sa nu voia prea mult să aibă de-a face cu românii 
și mai cu seamă, cu ce se întâmpla în România... 

V.D.: Am avut o întâlnire cu Eugen Ionescu, o zi 
întreagă, la Freiburg. La sfârșitul zilei - în care am luat și masa 
împreună - mi-a pus mâinile sale pe umerii mei (era mai mic de 
înălțime ca mine) și mi-a zis (impresionat, iar eu și mai și!) că 
pot să reduc din text cât îmi doresc și că are încredere 
completă în mine. Eu îi spusesem deja, la început de zi, că 
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dacă aș prelua tot textul ar deveni o operă de cel puțin 12 ore. 
Este mult de povestit... cert este că m-a impresionat bogăția 
vocabularului folosit de Eugen Ionescu. Când ne-am despărțit 
am avut curajul să-l întreb cum se explică această prospețime 
și bogăție de vocabular, iar dânsul mi-a răspuns simplu: „pentru 
că vorbesc românește în fiecare zi cu soția mea!” 

A.A.: Ați scris și muzică pentru balet, nu mulți sunt cei 
care se încumetă în această zonă. Ce cunoștințe mai aparte 
trebuie să aibă un compozitor care își dorește să scrie muzică 
pentru balet? (Der Kreisel. Die Historie der schönen Lau 1985 
și Effi Briest 1998).  

V.D.: De fapt și în TABU sau și în alte piese se regăsesc 
structuri de balet. Când am scris cele două balete nu m-am 
gândit că o să răspund la o asemenea întrebare; dar dacă mă 
gândesc mai bine pot spune că esențial pentru un contur 
muzical (fie linear, fie multi-linear) este capacitatea sa de 
existență. Apariție, desfășurare, stingere, care de fapt este și 
„secretul‟ frazării. Dacă muzica este astfel gândită, poate avea 
și o foarte naturală posibilitate de aplicare în mișcare. 

A.A.: Ați întreprins multe proiecte, printre care și 
colaborarea cu teatrul austriac ARBOS; vorbiți-mi despre 
aceste două, Der Gesang der Narren von Europa și Das 
Konzert der Vögel.  

V.D.: Eu am compus părți de spectacol. Au avut loc 
multe reprezentații și au avut mult succes. Din păcate nu m-am 
putut duce nici la premiere nici la prezentările următoare (care 
au fost multe), dar m-am întâlnit cu muzicienii care au pregătit 
aceste proiecte spectaculoase și pline de bucuria invenției și 
libertății de exprimare.  

A.A.: Sunteți pedagog, profesor de compoziție la 
Universitatea din Oldenburg în Germania. Cum sunt structurate 
cursurile dvs.? Credeți că sunt diferențe de metodă între școala 
românească și cea germană/internațională? 

V.D.: Mai întâi doresc să precizez că eu predau 
compoziția în universitate, nu la Hochschule für Musik, unde se 
pregătesc viitorii compozitori. Eu am posibilitatea să lucrez cu 
viitorii profesori din școli! Această inițiativă este deosebită și a 
fost aplicată la Oldenburg cu mult succes, de mulți ani, încă 
dinaintea venirii mele (1996). Când eu am primit postul s-a 
definit această structură a cursului aprobată de ministerul de la 
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Hanovra. După cum v-am spus este vorba de pregătirea, sau, 
mai bine zis, „sensibilizarea” studenților - viitori profesori în școli 
(Lehramt). Și aici mă refer la toate școlile, de la elementar la 
gimnazii - toate formele de școli din sistemul de învățământ 
german. Acest post pe care îl am de mulți ani îmi dă 
posibilitatea să lucrez cu studenții cu atitudine modestă (care 
nu-și doresc să devină compozitori) dar care descoperă într-un 
semestru că reușesc să găsească o posibilitate de exprimare 
muzicală, care le aparține - das EIGENE wirkt WUNDER (ceea 
ce faci tu însuți are funcție miraculoasă) - le spun, și așa ei 
descoperă o lume. Important este că astfel sensibilizați ei vor 
lucra la rândul lor în așa fel cu elevii încât să le insufle bucuria 
de a descoperi, nu de a imita; ori, dacă imită, să decidă cum să 
facă să aplice ce imită la o proiecție personală - să aleagă și să 
decidă propria formă de exprimare, fără să piardă din vedere 
realizarea practică. Fiecare semestru (sunt 2 semestre în an) 
se termină cu un concert cu piesele acestor studenți. Interesant 
este că studenții care vin la acest seminar nu au nevoie decât 
de un semestru pentru a realiza o parte din modul (așa se 
cheamă acum „unitățile‟ de combinare a orelor de predare) dar 
mulți dintre studenți nu se opresc la opus 1 (cum numesc eu 
aceste compoziții) ci vin de mai multe ori (unii dintre ei vin tot 
timpul anului) și scriu mai departe. Pentru mine este de fiecare 
dată o deosebită bucurie să descopăr cu câtă energie și 
inventivitate acești studenți „modești‟ intră în secretele muzicii; 
se pregătesc într-o formă cu totul specială, înțelegând ce e mai 
bine de făcut pentru o lume în care, la rândul lor, îi vor ajuta și 
pe alții în devenire. La început am crezut că este imposibil să 
realizez ceva cu studenți care nu au făcut fugi, sau, daca au 
făcut, numai superficial, care nu au compus nimic în stil, sau, 
dacă au făcut-o au făcut-o superficial. Am descoperit, însă, că 
dacă le câștig interesul, toți - absolut toți! - reușesc. Această 
experiență este de fiecare dată o mare bucurie pentru mine și 
pentru ei.  

A.A.: Cât de interesați sunt studenții dvs. de muzica 
românească și cum reușiți să le inspirați plăcerea de a aborda 
teme de cercetare din muzica noastră? 

V.D.: Acum, de pildă, sunt chiar doi doctoranzi care 
studiază muzică românească. Unul a terminat deja - summa 
cum laude - o lucrare de cercetare în care analizează muzica 
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lui Grigoriu, Enescu, Olah și Marbe. Cel de-al doilea tocmai a 
predat lucrarea de analiză a operei Oedipe de Enescu. Nu sunt 
doar ei doi, mai există, de pildă, o lucrare de masterat despre 
ultimele 3 compoziții ale lui M. Marbe și lista poate continua. 
Trebuie să precizez că eu predau nu numai compoziția ci și 
musiklehre (numai un an!), armonie, contrapunct, analiză 
muzicală, pentru epoci diferite. Sunt, de pildă, situații în care vin 
la compoziție studenți care nu au exersat ce eu exersez cu cei 
care vin la mine la musiklehre (eu reușesc în Express train 
tempo să încep cu Cantionalsatz - deci omofonia în sec. XV-
XVI, motet - polifonie în XV-XVI - până la Tristan, deci sfârșit de 
sec. XIX). Trec, deci, prin „stațiile” de omofonie și polifonie; am 
din ce în ce mai mulți studenți care se bucură să lucreze două 
semestre intens, apoi să vină la ora de compoziție. Mai sunt 
unii care vin paralel, alții care vin fără să absolve la mine 
musiklehre (nu sunt singura care predă această materie) și 
reușesc cu toții. Acest lucru îmi dă mereu aripi și energie pentru 
mai departe, căci acești studenți (nu neapărat foarte talentați, 
dar interesați, deschiși și cu o capacitate și disponibilitate 
uimitoare) sunt multiplicatorii de mâine, cu un rol esențial în 
pregătirea muzicală a copiilor de toate vârstele. 

A.A.: Ați scris muzică pentru copii, abordând fie genul 
coral, fie genul instrumental – piesele pentru pian, însoțite de 
frumoase ilustrații, dar și genul liric – opere pentru copii. Ce v-a 
stârnit interesul tocmai în această zonă? 

V.D.: Mai întâi minunata colaborare cu maestrul Liviu 
Comes, care mi-a atras atenția încă de la începutul colaborării 
noastre cât este de important să găsești mediul ideal de 
comunicare muzicală cu cei mici. Domnia sa conducea și secția 
de Muzică pentru Copii de la Uniunea Compozitorilor. Îmi 
amintesc cum m-a sunat și m-a rugat să scriu muzică pentru 
copii și să prezint lucrările la Uniune. În același timp, m-a 
inspirat și colaborarea mea cu Emilia Comișel, care mi-a atras 
atenția cât de bogat și minunat este folclorul copiilor. După cum 
v-am mai spus, mereu o însoțeam la culegerile de folclor - un 
spectacol unic în mintea mea. Era minunat de observat cu câtă 
dăruire, cu cât simț de descoperire a esențialului reușea Emilia 
Comișel mereu să deschidă inimile celor care aveau de cântat. 
Îmi amintesc cum îi întreba de unde știu cântecul și cum țăranii 
știau că pe dânsa o interesau cântece vechi, răspundeau, de la 
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bunicul sau străbunicul iar dânsa cânta repede mai departe 
continuarea cântecului - le știa pe dinafara, era uimitoare - și le 
spunea: ”Nici vorbă, p-ăsta nu îl știi de la ei, ia mai gândește-
te!” ș.a.m.d. Când o însoțeam știam mereu că este important să 
descoperim și ce cântă copiii. După cum vedeți, am fost încă de 
la început familiarizată cu această temă și interesul meu pentru 
a scrie pentru copii a rămas până acum. Chiar acum câteva 
săptămâni doi frați au interpretat cele mai noi piese pe care le-
am scris pentru două piane, Poveștile bunicii mele. 

A.A.: Aveți un mod aparte, mai puțin evident, pentru a 
reprezenta ludicul în muzica dvs.  

V.D.: Cred că acest aspect este evident mai cu seamă 
în sistemul meu de notație care cuprinde și zone de „creație 
spontană‟; mai precis, un sistem de a nota așa încât muzicienii 
să se simtă „invitați‟ să decidă singuri pe o anumită zonă cum 
să se exprime muzical pe baza informațiilor date (mici insulițe 
muzicale); de fapt, aceste decizii nu sunt în zona de libertate 
absolută, ci în zona în care exprimarea poate căpăta o nuanță 
personală. 

A.A.: Credeți că e important ca partiturile să fie în 
manuscris? Este aceasta o legătură specială, intimă, care se 
creează cu interpretul, mai cu seamă că adresarea este mai 
caldă, directă? 

V.D.: Maestrul Theodor Grigoriu mi-a trezit interesul 
pentru o notație atentă și precisă, cu respect pentru muzicienii 
care citesc partitura. Și așa, din aproape în aproape, mi-am 
scris partiturile din ce în ce mai caligrafic. Mulți muzicieni se 
bucură să citească această scriitură a mea dar sunt și unii care 
sunt obișnuiți cu scriitura de computer iar la început sunt 
neplăcut surprinși; foarte curând, însă, ajung să prefere și ei 
notația mea. 

A.A.: Promovați muzica românească în Germania, în 
special prin intermediul Centrului de documentare pentru 
Europa de Est pe care l-ați înființat. De ce credeți că este 
important ca muzica românească să fie cunoscută peste 
hotare?  

V.D.: Am promovat muzica românească încă de când 
am venit în Germania. Am avut norocul să mi se dea ocazia să 
vorbesc despre ea încă de când am venit în Germania (în 
1982) și am fost întrebată mereu pe acest subiect, în diverse 
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interviuri la TV ori pentru diverse publicații, de la cele de 
specialitate, la ziare locale. Au mai fost, însă, și situații mai 
puțin plăcute și de aceea cred că este important să fiu vocală în 
promovarea ei. Îmi aduc aminte că un jurnalist de la Neue 
Züricher Zeitung - un ziar remarcabil din punct de vedere al 
corectitudinii informației - mi-a luat un interviu. A venit special 
de la Zürich la Boswil (unde mă aflam în 1983, la o bursă în 
Elveția). Și-a notat răspunsurile mele, dar mai apoi le-a formulat 
cum a vrut el mai bine. M-am supărat atunci așa de rău (nu am 
făcut nimic, căci nu era posibil pentru mine să protestez) dar m-
am hotărât să nu mai dau interviuri fără să controlez - nu am 
reușit întotdeauna, am mai avut întâmplări neplăcute - dar 
acum știu cum absolutizez controlul. După ce eu am afirmat că 
la noi în România nu sunt oprimate compozitoarele, dimpotrivă, 
nu numai că multe studente pot studia compoziția ci și multe 
compozitoare devin membre ale Uniunii Compozitorilor, 
instituție cu totul deosebită, nu ca în Germania unde oricine 
dorește se poate anunța compozitor, integrat în GEMA1 doar 
pentru că plătește cotizația de membru și nu îl întreabă nimeni 
cum arată o partitură. Am spus jurnalistului informația exactă că 
vin dintr-o lume în care compoziția este studiată profund la 
conservator, că există un drum lung și sigur iar articolul rezultat 
avea titlul: V.D. – Eine Blume in der Wüste (V.D. – O floare în 
deșert), deci nu au luat în considerare că veneam dintr-o lume; 
am apărut așa, de undeva, de unde, nu se știe, și nici nu e 
nevoie să se știe. Am știut atunci că devin patrioată și anume o 
patrioată luptătoare. Pe acest cuvânt minunat, care suna de 
fapt așa de bine - îmi era străin și îl ironizam în gând când 
locuiam în România - acum am devenit conștient doritoare să-l 
pun în aplicare! Revenită în Germania am inițiat atunci în 
Mannheim (1983), unde primisem o bursă, o arhivă de 
compozitoare (deci numai femei!) la Biblioteca Orașului, arhivă 
care este și acum și unde se găsesc printre altele și 
compozițiile lui Marbe. Doar un an mai târziu, am aplicat 
aceeași idee a arhivei și la biblioteca Hochschule für Musik 
Mannheim, e adevărat, cu mai puține partituri, dar partituri ale 

                                                
1
 GEMA – Gesellschaft für musikalische Aufführungs - und 

mechanische Vervielfältigungsrechte, direcția de monitorizare a 
copyright-ului muzical din Germania.  
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compozitorilor din România. Încă un an mai târziu am inițiat, la 
biblioteca orașului Baden Baden, împreună cu bibliotecara, 
care acum este la pensie (Jutta Bergengrün), o serie de 
expoziții cu partituri românești. În anul 1996 am devenit 
profesor la Universitatea din Oldenburg unde imediat am 
început să alcătuiesc arhiva. La început am adunat partituri 
(multe ale mele, aveam dubluri). Bibliotecarul Karl Ernst Went a 
fost încă de la început uimit de determinarea mea și m-a ajutat 
tot timpul, el însuși un muzician minunat, foarte bun clavecinist 
și compozitor. Am tot adunat material din ce în ce mai 
voluminos, iar în anul 2000 (când am primit postul de profesor – 
ordentlicher Professor la Conservatorul din Graz dar am rămas 
la Oldenburg căci studenții au protestat împotriva plecării mele) 
am cerut oficializarea arhivei. Toți s-au așteptat să cer mărirea 
salariului dar eu am cerut finanțare pentru colocviile 
săptămânale și mai apoi pentru simpozioanele cu teme exclusiv 
legate de muzica românească. 

A.A.: O mare victorie pentru muzica românească 
dincolo de hotarele țării!  

V.D.: Un adevărat triumf al prezenței muzicii românești 
în cadru universitar - cadrul în care pregătim muzicienii de 
mâine, cum am mai afirmat mai înainte când am vorbit de 
compoziție și sensibilizarea tinerilor pentru o activitate creativă, 
atât de necesară în aceste vremuri când suntem mai degrabă 
educați să reacționăm automat la ce ni se dictează. Așadar, 
acum există: Das Archiv für osteuropäische Musik. De 
asemenea, avem Publikationsreihe: Das Archiv für 
Osteuropäische Musik. Quellen und Forschung. În această 
serie de publicații, prima carte este Ștefan Niculescu. Cartea 
este publicată și online la editura BIS a universității noastre1. 
Un triumf absolut: de când s-a publicat primesc încontinuu 
mesaje din partea celor interesați de muzica maestrului, cartea 
cuprinzând, printre altele, și lista completă a lucrărilor sale. 
După modelul acestei cărți au fost și sunt publicate și alte 
lucrări. Și mă refer aici nu numai la publicarea lucrărilor 
prezentate la simpozion, ci și a lucrărilor de referință publicate 
în România - în traducere - a lucrărilor care definesc muzical o 

                                                
1
 Adresa web la care poate fi găsită publicația este http://d-

nb.info/1042524254 

http://d-nb.info/1042524254
http://d-nb.info/1042524254
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epocă anume, complet necunoscută lumii occidentale care 
este Europa însăși. Iar noi - România, suntem nu Estul ci 
mijlocul Europei. Ce este de asemenea foarte important este că 
există publicații „proaspete‟ ale muzicologilor de aici din 
Germania, care în sfârșit descoperă lumea noastră muzicală și 
aprofundează lucrări de analiză - esențiale pentru înțelegerea 
fenomenului muzical românesc în context internațional. 

A.A.: Sunteți plecată de mulți ani dar păstrați o legătură 
vie cu România. Aș vrea să faceți o ”profeție” pentru viitorul 
muzicii românești, așa cum se profilează el la o privire 
obiectivă, ”din afară”. 

V.D.: Nu este ușor de făcut profeții și nu prea 
îndrăznesc să fac așa ceva, dar dacă mă întrebați îndrăznesc 
să spun următorul lucru: zestrea muzicală românească este de 
o importanță „capitală‟ cum ar fi spus Ștefan Niculescu. De noi 
depinde să o punem în valoare. Punerea în valoare înseamnă 
nici mai mult nici mai puțin decât identitate națională. De 
această noțiune nu avem de ce să ne ferim, dimpotrivă, trebuie 
să o cultivăm cât mai adânc. Care sunt strategiile? Este o 
întrebare bună. Cert este că ele sunt foarte importante și 
trebuie înfăptuite căci altfel ne vom pierde... 

A.A.: Vă mulțumesc! 
 
 
SUMMARY  
 
Andra Apostu – A Conversation with Violeta Dinescu 
 
Violeta Dinescu: Initially I did not have the intention to settle in 
Germany. I came here for three days and I have stayed to this 
day. Ever since I left Romania (to which I feel profoundly 
connected!) I have not missed it, for I have been carrying 
Romania in my musical soul. I have been promoting Romanian 
music ever since I came to Germany. I dare say the Romanian 
musical legacy is of „capital‟ importance, as Ștefan Niculescu 
would have put it. It is up to us to advertise its worth; that is, 
neither more nor less than acknowledge our national identity. 
This is a notion from which we must not shrink, but which, on 
the contrary, we must cherish as deeply as we can. 
 


