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   INTERVIURI 
 
 

De vorbă cu Sebastian Androne 
 

 

 
Andra Apostu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tânărul compozitor Sebastian Androne aduce odată cu 

muzica sa un limbaj muzical proaspăt care emană o energie 
specială și reușește să comunice cu publicul său, cucerindu-l 
încă de la primele sunete. A câștigat Marele Premiu al 
Concursului Internațional de Compoziție „George Enescu” 2014 
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și Trofeul „Golden Eye” din cadrul Concursului Internațional 
pentru Muzică de Film de la Zürich 2018, asta ca să numim 
doar două dintre cele mai răsunătoare succese ale lui 
Sebastian. Sinceritatea, eleganța, discreția și rafinamentul sunt 
doar câteva dintre trăsăturile de bază ale tânărului muzician, 
atât în viața personală dar mai ales în muzica pe care o scrie.  

 
 
A.A.: Dragă Sebastian, ești unul dintre cei mai 

promițători compozitori ai generației tinere, foarte aproape de 
realitatea actuală, originar din Azuga, oraș frumos dar mic și nu 
cu o activitate artistică deosebită. Cum a început drumul tău 
muzical? 

S.A.: În clasa a cincea am mers la Liceul de Muzică din 
Brașov, am studiat clarinetul și chiar din primul an am obținut 
premiul I la Olimpiada Județeană de Muzică. Am fost susținut 
dintotdeauna de mama mea, cu mari eforturi. Și tatăl meu a 
insistat foarte mult să fac muzică, chiar cu aceiași profesori cu 
care studiase și el, clarinet și pian. Nu m-am acomodat prea 
ușor, singur într-un oraș mare, îmi doream mereu să plec 
acasă. Apoi, un profesor a avut ideea să învățăm Finale iar pe 

mine m-a fascinat, pur și simplu. Din păcate nu am putut avea 
un computer până în clasa a noua și de atunci... a început 
nebunia. Stăteam până la 5 dimineața să mă joc cu muzica, 
efectiv, nu știam ce făceam; preluam idei muzicale, orchestrații 
din lucrări pe care le făceam la orele de orchestră... Am mers în 
continuare și cu clarinetul, am mers la multe concursuri, 
olimpiade, dar nu a fost să fie.  

 
A.A.: Îți amintești prima ta piesă și cât de mult a contat 

acest start pentru tine? 
S.A.: Prima piesă căreia i-am pus punct cu adevărat cât 

să o arăt altuia a fost compusă în urma unei provocări, un unchi 
care mi-a zis că nu sunt eu în stare să scriu ca Vanghelis. I-am 
arătat că pot! Piesa se numește Galaxy. Și de atunci nu m-am 

mai oprit. La un moment am început să arăt profesorilor ce 
scriu și i-am arătat profesoarei mele de forme muzicale, 
doamna Petruța Măniuț, care imediat m-a direcționat inspirat 



Revista MUZICA Nr. 5 / 2019   

5 

către domnul Dan Dediu. Doamna Măniuț m-a sfătuit să îmi pun 
număr de opus și primul meu opus a fost o Rapsodie pentru 
două piane apoi Uvertura pentru orchestră, o Simfonie în trei 
părți, un poem simfonic de vreo 16 minute. În același timp 
învățam să îmi fac machete audio, lucram în Finale, habar n-

aveam că există ideea de digital audio workstation. Am strâns 
10-11 lucrări, cele mai multe dedicate orchestrei mari în care 
mă simt cel mai confortabil. Tot prin inițiativa doamnei 
profesoare am putut merge și la maestrul Aurel Stroe; mi-a 
văzut lucrarea (Simfonia, partea a treia) și m-a întrebat cum 
compun, ce se întâmplă înainte de a scrie muzica. I-am spus cu 
toată sinceritatea, deși tremuram acolo, eu mic, în jurul meu 
studenți antrenați în discuții despre moduri care îmi păreau o 
limbă străină, că eu aud linii. Linii! Gândeam grafic, vizual, 
adică linia melodică o văd ca pe un grafic, linii frânte, curbe etc. 
Și așa este și acum doar că merg la un alt nivel, dictat și de ce 
noțiuni am acumulat între timp. Să zicem că dacă atunci 
vedeam bidimensional acum mă folosesc de structuri vizuale 
tridimensionale și urmăresc construirea de tensiuni, relaxări, 
etc.  

 
A.A.: Cum te inspiri, cum apare inspirația? 
S.A.: Păi la început mă inspirau, clar, documentarele pe 

care le vedeam. Sunt fascinat de S.F., ficțiune în general, deși 
am terminat dintr-o răsuflare Anna Karenina, de exemplu, ori 
Crimă și pedeapsă. Dar ficțiunea ocupă un loc de frunte. Și mă 

inspiră viața, ceea ce trăiesc. Îmi amintesc timpul în compoziții 
și nu în ani. „Când scriam piesa cutare mi s-a întâmplat cutare 
lucru...” Am scris lucrări în diverse momente ale vieții mele, 
fericite dar și mai puțin fericite. 

 
A.A.: Deci putem spune că muzica ta este, de fapt, 

povestea ta? 
S.A.: De cele mai multe ori! Eu îmi ascult muzica, îmi 

place muzica mea, este realitatea mea. Chiar și lucrările de 
început îmi plac, deși acum le văd micile imperfecțiuni, îmi sunt 
aproape de suflet pentru că sunt mărturia timpului de atunci.  
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A.A.: Tu scrii melodie, cum te încadrezi în actualitatea 

contemporană? 
S.A.: Da! Și am fost deseori admonestat din pricina 

asta. Am fost la un curs cu Brian Ferneyhough și i-am arătat 
piesa cu care am câștigat Concursul de Compoziție „George 
Enescu”. Prezentase un islandez înaintea mea și i-a zis că... a 
fost cam plictisitoare lucrarea lui. Mi-am zis, e clar, să vezi ce 
urmează la mine. Când s-a terminat lucrarea mea toți au 
aplaudat și chiar i-a plăcut și lui DAR mi-a zis că sunt la granița 
dintre muzica de film și muzica contemporană. Totul la mine 
este vizual, așa sunt eu. De pildă Uvertura scrisă în clasa a XI-

a este un „serial” pe muzică. Are o poveste, un traseu. Muzica e 
clasică, nu e construită prin procedeul de Mickey Mousing dar 

probabil există influențe, mie îmi place foarte mult muzica de 
film. Din păcate există o delimitare clară, aproape la nivel de 
război, între muzica de film și muzica contemporană, lucru pe 
care nu îl înțeleg și nu îl accept. Muzica este bună sau rea iar 
acest lucru se hotărăște în timp, nu cred în delimitări de acest 
gen. Dintotdeauna mi-am dorit să scriu pentru un film mare, 
însă nu vreau să renunț la muzica de concert. Îmi place să 
colaborez cu alți oameni, să pot construi ceva semnificativ ca 
parte dintr-o echipă.  

 
A.A.: Ai scris și muzică pentru teatru... 
S.A.: Da, deși nu mă așteptam vreodată. Domnul Dan 

Dediu mi-a făcut legătura cu Teodor Cristian Popescu cu care 
am avut o colaborare pentru mai multe piese de teatru. Pentru 
mine a fost extraordinar, am învățat foarte multe, de la modul 
de lucru cu oamenii până la elemente de dramaturgie; m-a 
ajutat acest lucru foarte mult pentru Concursul de Muzică de 
Film de la Zürich.  

 
A.A.: Și acum pleci împreună cu soția ta la Zürich, în 

Elveția, pentru a rămâne acolo? 
S.A.: Da, eu o să urmez cursurile de master în muzică 

de film în următorii doi ani și vom vedea ce ne rezervă viitorul. 
Am început amândoi cursuri de limba germană, suntem 
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hotărâți. Vreau să facem ceva ce va conta când mai târziu, la 
bătrânețe, ne vom uita înapoi în timp. Încercăm!  

 
A.A.: Cum îți vezi tu structurată creația ta de până 

acum? 
S.A.: Prima perioadă ar fi cea în care mă jucam cu 

fragmente de lucrări pe care le auzeam, aranjamente, 
prelucrări, exersam, practic, diverse relații armonice, exploram. 
Pe lângă doamna Măniuț m-a ajutat foarte mult domnul 
Pavelescu, profesorul care m-a pregătit la armonie în liceu. El 
îmi strecura și noțiuni de compoziție; îmi amintesc când mi-a 
spus prima dată de modurile Messiaen abia așteptam să plec 
acasă să le încerc și asta am făcut! Am scris un balet Le Berger 
à la rencontre des âges pe un libret al pictorului Mircea 
Ciobanu, o lucrare foarte dificilă, cel puțin pentru mine atunci, o 
lucrare conceptuală, abstractă, cu multiple sensuri și 
simboluri... M-am încumetat iar muzica pe care am scris-o o 
vară întreagă cred că este apoteoza acelei perioade, al meu 
opus 13, cred. Și acum îmi place! A doua perioadă este, clar, 
cea de studenție, când am ajuns la Conservator. Primul meu an 
de studenție a fost minunat, în 2008, și a continuat așa. Am 
întâlnit oameni extraordinari în mediul acela atât de special! 
Făceam compoziție cu trei profesori diferiți: cu domnul Dediu 
care nu mai are nevoie de introducere, cu domnul Nicolae 
Coman care ne fascina, ne spunea că o compoziție trebuie să 
fie ca un castel de cărți de joc – dacă îndepărtezi o carte totul 
se destramă, atât de multă importanță ar trebui să dăm unei 
note! Și nu în cele din urmă cu domnul Voiculescu, care ne 
spunea să scriem zilnic pentru a ne consolida tehnica. Oricum, 
toată „constelația” asta mie mi-a priit fantastic, nu știam absolut 
nimic în afară de cursuri, concerte și acasă la somn. Eram un 
mare curios, tot îmi întrebam profesorii ce să fac, aveam nevoie 
de feedback.  

 
A.A.: Și acum în ce perioadă ești? Poți spune că ți-ai 

definit un stil? 
S.A.: Aș vrea să știu. Un coleg, cândva, spunea după 

ce mi-a ascultat Tektonum cu care am câștigat Enescu și 
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concertul-balet pentru două piane și orchestră AlandnalA, că nu 

se poate să scriu în atâtea stiluri... dar eu bănuiesc că am un 
stil al meu. Stilul e omul și eu sper tot timpul să mă schimb și să 
devin o variantă mai bună a mea și acest stil al meu se va 
schimba. Spre deosebire de mulți compozitori contemporani 
mie care au deja un stil definit, eu nu cred că pot face asta. Mi-
e teamă, totuși, să nu mai pot fi recunoscut. Eu de acum față de 
cel de peste timp. Mi-aș dori, de pildă, să îmbogățesc muzica 
clasică cu influențe oneste, de calitate, și din alte genuri, cum 
este muzica de film ori, de ce nu, muzica pop. Eu mereu am 
făcut fuziuni, de pildă, când eram mic amestecam uleiul și apa 
și voiam cu tot dinadinsul să demonstrez că se pot amesteca 
omogen. Sunt mereu pe muchie, spun sau fac ceva, pare 
mereu că mă aflu în cel puțin două luntre. Încerc, însă, să fiu 
onest, ăsta sunt. Și aștept posibilități, sunt deschis la orice 
proiect, orice idee bună, de calitate.  

 
A.A.: Ce compozitori preferi? 
S.A.: Ravel, Șostakovici, Enescu – i-aș asculta oricând 

și mi-aș dori să pot deveni o fracțiune din ce au fost ei. 
Stravinski, dar cu precădere perioada rusă. Din compozitorii 
contemporani am mai mult lucrări preferate. De la Dan Dediu și 
Doina Rotaru cred că îmi place aproape tot. Îmi plac foarte mult 
și anumite lucrări din creația lui Arvo Pärt și mi-aș dori tare mult 
să formulez o opinie privind credința în muzică, credința 
implicată în actul creator; probabil că mă voi consulta și cu un 
muzicolog. Nu mă refer neapărat la credința în Dumnezeu – 
poate să fie – dar cum poți explica, de exemplu, că Spiegel im 
Spiegel, pentru mulți are greutatea unui Adagietto din Simfonia 
a cincea de Mahler? Diferența în complexitate este uriașă. 
Singura explicație ar fi că există o armătură acolo, sufletească, 
spirituală, și aș vrea să pot pune punctul pe i, că e importantă 
credința pe care o acorzi structurii pe care o răpești dintr-un 
rezervor imaginar. Cum explici că Hans Zimmer, în Interstellar, 
cu trei sunete construiește ceva extraordinar, cum reușește?  

 
A.A.: Care sunt reperele tale, coordonatele tale de 

bază, pilonii tăi conceptuali? 
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S.A.: Am trei întrebări după care m-am ghidat în 

compoziția mea, le-am detaliat în lucrarea mea de doctorat. 
Întrebările sunt „Cum?”, „Ce?” și „De ce?”. Sunt întrebările care 
definesc întreaga mea evoluție. Prima a fost „Ce?”, ce compun, 
nu îmi păsa cum sau de ce. Eu compuneam cum am auzit eu în 
nu știu ce serial, îmi plăcea cum sună, mă duceam și eu repede 
să încerc să scriu ceva asemănător. După care a venit 
facultatea iar acolo a apărut „Cum?”, când domnul profesor îmi 
arăta CUM s-a scris cutare piesă. De pildă, baletul despre care 
vorbeam mai devreme, are o melogramă involuntară a numelui 
meu de familie A-D-E, transpoziția lui Re-Sol-La. La un moment 
dat motivul apare sub forma lui inversată și cu modificarea celui 
de-al doilea interval. Doamna Olguța Lupu mi-a scos asta în 
evidență. Eu o făcusem inconștient dar analiza propriei mele 
muzici m-a făcut să îmi dau seama cât de importantă e 
întrebarea asta, „Cum?”. Am mai scris Sonata unei crime, 
influențat fiind de romanul Crimă și pedeapsă, în care linia 
melodică a lui Raskolnikov a fost construită cu mare dificultate; 
am stat două săptămâni să mă gândesc la ea, să conțină o 
structură care să sugereze conflictul intern. Apoi ultima piesă 
din suita compusă în primul semestru e scrisă tot cu un control 
la nivel de armonice, totul legat de cum. Cum-ul tehnic s-a 
transformat într-un cum sufletesc, a evoluat; acesta din urmă s-
a născut cu piesa Stihiile. Era o piesă comandată de Uniunea 
Compozitorilor și Muzicologilor și m-am concentrat foarte mult, 
m-am documentat și a rezultat o lucrare pe care o iubesc și 
acum, lucrare centrată foarte mult pe uman. Iar „De ce?” a 
apărut abia la doctorat și întrebarea este în mine chiar acum. 
De ce fac eu asta? A fost cel mai analitic moment din cariera 
mea, am intrat în profunzime în analiză, deși a fost o perioadă 
absolut nebună pentru mine. Mi-am făcut o hartă a ideilor, am 
avut, practic, un jurnal de bord. Gervasoni îmi spunea, când 
eram bursier la Paris, ”nu ești tu!”, mă desființa, am suferit 
enorm. El voia să îmi spună, de fapt, împiedicat de bariera 
lingvistică – italian vorbitor de franceză și cu mine vorbea în 
engleză – că nu pătrund în esența a ceea ce îmi doresc să 
exprim, că pot mai mult. Acum îmi dau seama că duritatea cu 
care îmi vorbea era doar aparentă. M-a ajutat foarte mult, mi-



Revista MUZICA Nr. 5 / 2019 

10 

am contestat orice mișcare și deși procesul componistic a 
devenit clar mai lent, am ajuns acolo unde trebuia să fiu.  

 
A.A.: Când ai prins încredere în tine cu adevărat? 
S.A.: Credeam că încrederea vine odată cu diploma de 

licență pe care dacă o să scrie compozitor totul se va rezolva, 
dar nu a fost așa. Și nu a venit nici cu câștigarea concursului 
George Enescu, deși am primit mereu feedback pozitiv de la 
oamenii din jurul meu, de la profesorii mei. Ei, când am mers la 
un concurs internațional și i-am auzit pe unii șușotind în jurul 
meu „știi că ăla a câștigat Enescu?” ”Da?!”, atunci am realizat 
că nu am câștigat orice concurs!  

 
A.A.: Dar ai curaj să te exprimi, să îți scrii muzica ta, să 

fii sincer cu tine. 
S.A.: E foarte periculos să te minți. Compozitorul trebuie 

să transmită onestitate prin ceea ce compune.  
 
A.A.: Dar ce se întâmplă cu publicul în raport cu muzica 

contemporană? 
S.A.: Nu am o nevoie specială de aplauze dar îmi 

doresc să am o comunicare și ca ea să fie vie. De-asta îmi 
place muzica de film, pentru că poți comunica cu mai multă 
lume decât cea din sala de concert. La teatru, de pildă, am 
simțit lipsa presiunii muzicii de sine-stătătoare. Când muzica 
mea a fost mai „în spate” m-am simțit mai confortabil. Și nu 
dintr-o frică de feedback negativ, dar pur și simplu de a fi 
înțeles mai bine. În muzica contemporană m-am ciocnit de lipsa 
de înțelegere a muzicii. Când eram copil aveam cuvinte pe care 
mama trebuia să le traducă celorlalți și asta a condus la 
obsesia de a fi înțeles! Cu teatrul am simțit o plăcere reală. Mi 
s-a spus că am și un apetit pentru monumentalitate și mi-ar 
plăcea foarte mult să scriu pentru un blockbuster, de exemplu. 
Am scris și muzică prin telefon! M-a sunat un amic de la Sibiu, 
cu un libret bazat pe romanul pentru copii The Hundred 
Dresses de Eleanor Estes; am plâns când am citit scenariul. 

Torentul acesta de emoții nu îl ai în absența sincretismului, 
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oricât ai vrea să scrii muzica pură, de multe ori rămâne mai 
mult un exercițiu cerebral.  

 
A.A.: Deci tu consideri că muzica pură te apropie mai 

mult de „Cum?” decât de „De ce?”? 
S.A.: Depinde. Trebuie să conțină suflet. Și am lucrări 

care au un program ascuns pe care doar eu îl știu. Se mai 
întâmplă să colaborezi și cu interpretul, cum a fost în cazul 
lucrării Certo, con Flauto!, cu flautistul Ștefan Diaconu. Am 

nevoie de comunicare, mă simt mult mai bine.  
 
A.A.: Nu poți exista în afara comunicării? 
S.A.: Cred că asta e, de fapt, una din definițiile posibile 

ale dragostei. Opacitatea și ermetismul nu mă atrag. Prefer 
muzicile care aduc laolaltă latura cerebrală cu cea sufletească. 
De pildă, la cursul lui Ferneyhough nu m-am integrat deloc, nu 
m-am simțit deloc în largul meu. În muzica de film comunici cu 
atât de mulți oameni și îmi mai place în mod deosebit smerenia 
pe care ți-o dă lucrul în comun.  

 
A.A.: Asta înseamnă că acum, la Zürich, o să scrii doar 

muzică de film? 
S.A.: Nu, chiar le-am spus celor de acolo că nu vreau 

să întrerup contactul cu muzica contemporană și o să am 
întâlniri săptămânale cu compozitoarea Isabel Mundry.  

 
A.A.: Îți mulțumesc! 
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 absolvirii liceului până la a 
SUMMARY 

 
Andra Apostu 
A Conversation with Sebastian Androne 
 

The young composer Sebastian Androne brings along in his 
music a fresh specific language that sends out a special 
energy, establishing a good connection with his public starting 
with the very first notes of his pieces. He won the Grand Prix of 
the „George Enescu” International Composition Competition in 
2014 and the „Golden Eye” Trophy of the 8th International Film 
Music Competition in Zürich in 2018 and these are only two of 
the most resonant of his awards. His personal life and 
especially the music he writes, are a proof of his honesty, 
elegance, discretion and refinement, some of the few of his 
essential features.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


