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   INTERVIURI 
 
 

De vorbă cu Cristian Lolea 
 

 

Andra Apostu 
 

Foto: Ionuț Macri 
 
Dacă citești despre compozitorul Cristian Lolea, te 

minunezi cât de ușor se poate plia pe cele mai diverse genuri 
muzicale. Dacă îi asculți muzica de concert înainte de a vedea 
filmele pentru a căror coloană sonoră este autor, așa cum am 
făcut și eu, ai senzația că există cel puțin doi artiști într-unul și 
că, totuși, există un fir conducător acolo... Misterul este elucidat 
atunci când îl cunoști și stai de vorbă față în față. Abia atunci 
poți începe să îi înțelegi mecanismele, să îi deslușești stilul, să 
îi „prinzi ritmul”. Cristian Lolea este un artist tânăr în care se 
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unesc, aproape în egală măsură, avangarda, tradiția, umorul, 
drama, și multe alte elemente interesante. Pe acestea din urmă 
le puteți descoperi doar văzând, auzind „mărturiile” lui cele mai 
intime și mai pline de adevăr adunate laolaltă în muzica pe care 
o compune.  

 
A.A.: Cristian, cum ai ajuns să studiezi muzica? 
C.L.: De când aveam câțiva ani am cântat la tot felul de 

instrumente, iar la un moment dat, mi-au povestit părinții mei, i-
am rugat să îmi găsească un profesor de vioară. Asta se 
întâmpla înainte de a începe școala. Ce nu știam eu era că la 
vioară nu poți cânta la fel de uşor ca la pian, e chiar îngrozitor 
la început, de-asta am și renunțat după vreo jumătate de an. 
Am rămas cu un respect deosebit față de violoniști, pentru 
răbdarea lor imensă. Apoi am intrat la școala de muzică, la 
pian, de data asta.  

De compus, cred că am început prin clasa a X-a; de 
scris, în joacă, tot scriam eu de prin clasele primare, aveam un 
caiet în care făceam diverse aranjamente, îmi scriam diverse 
idei. Serios, însă, am început în clasa a X-a să mă pregătesc cu 
domnul Simeon Ulubeanu, de la care am avut multe de învățat. 

La examenul de admitere la Conservator, programat la 
ora 9 dimineața – eu nefiind un matinal, adică pot să mă 
trezesc devreme, dar nu funcționez prea bine – erau în comisie 
Tiberiu Olah, Ștefan Niculescu, Anatol Vieru, Octavian 
Nemescu şi Dan Buciu. Noi, cei care așteptam să „ne dăm 
mari”, ne făceam din ce în ce mai mici în fața lor, însă așa o 
energie extraordinară ne transmiteau, încât nu-ţi mai venea să 
pleci din examen. Îți dai seama, examen la 9 dimineața, 
admitere la facultate, compozitori dintre cei mai importanţi în 
comisia de admitere, emoțiile bilețelului pe care îl trăgeai, cu 
tema pe care trebuia să improvizezi... aveam toate motivele să 
fiu tensionat, toate erau în așa fel făcute, încât să îți fie greu, 
dar a fost exact invers! Iar înainte de examen, să vină ditamai 
compozitorii să dea mâna cu tine, să ți se adreseze firesc ca și 
când erați vechi prieteni, era incredibil.  

Apoi, în Conservator, am lucrat cu Tiberiu Olah, spre 
care m-a canalizat domnul Ulubeanu, intuind foarte bine cu cine 
ar trebui să studiez compoziţia. Cu domnul Olah am avut o 
legătură cu totul specială.  
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A.A.: Cum ai ajuns la muzica de film? Înțeleg că există 
o demarcație foarte clară între acest gen de muzică și genul 
muzicii „de concert”. 

C.L.: La muzica de film am ajuns datorită regizorului 
Gheorghe Preda, cu care am și lucrat la primul film de lung 
metraj. Căuta un compozitor pentru filmul pe care îl pregătea, 
Îngerul necesar, ne-am întâlnit, am rezonat artistic extraordinar 
și totul a mers foarte bine. A fost un film extrem de ofertant 
muzical, al cărui personaj principal era o compozitoare, scria 
niște muzici foarte ciudate, combinații de muzică industrială cu 
muzică baroco-clasică şi muzică electronică. Deci avea toate 
ingredientele pe care mi le-aş fi putut dori. Plus că, într-un fel, 
am avut și norocul ca producția filmului să dureze destul de 
mult și a fost timp suficient să scriu muzica fără prea multă 
presiune a termenelor, mai ales că încă nu aveam niciun fel de 
experiență. Compozitorul Adrian Enescu îmi spunea că, atunci 
când a fost în Statele Unite la studii, profesorul de muzică de 
film și-a început cursul spunând studenților că vor deveni 
compozitori de muzică de film abia de la al cincilea film încolo. 
Ceea ce e descurajant! Să faci un film e complicat, darămite să 
aștepți să faci cinci! Sigur că e o exagerare, dar, pe de altă 
parte, există şi tot felul de detalii pe care nu ai de unde să le 
știi, ci le înveți, le asimilezi pe parcurs.  

Trebuie să faci parte dintr-un mecanism artistic, 
compozitorii de muzică de avangardă sunt extrem de 
independenți. Există compozitori mari, care au încercat să scrie 
muzică de film, dar fără mult succes. La fel, există și 
compozitori de muzică de film care nu strălucesc în muzica de 
concert. Cred că depinde și de cât de multă energie investești 
în ceea ce faci. În muzica de film trebuie să faci parte dintr-un 
întreg, artistic vorbind. În afară de faptul că muzica ar trebui să 
fie în sine validă, ea trebuie să fie și funcțională. Ideea că o 
muzică bună de film este cea pe care nu o auzi este o glumă, 
poate doar în ideea că nu trebuie să te deranjeze. Orice muzică 
bună de film trebuie să fie una pe care o ții minte, o auzi, o 
aștepți, cumperi soundtrack-ul, o cauți pe internet după ce ai 
văzut filmul, trebuie să fie un personaj.  

 
A.A.: Ai primit Premiul Gopo pentru Cea mai bună 

muzică originală, în 2008, pentru filmul despre care tocmai ne-
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ai vorbit, Îngerul necesar, dar și premiul Uniunii Cineaștilor din 
România, în 2016, pentru Carmen, și în 2017, pentru Orizont. 
Impresionant! 

C.L.: Mulțumesc! Contează foarte mult şi „rolul” pe care 
ți-l dă regizorul în filmul respectiv, modul în care te pune în 
valoare. Există muzici extrem de bune, de o inventivitate 
extraordinară, dar care sunt doar presărate în film, apar rar, în 
comparație cu o peliculă unde muzica nu e chiar atât de 
iscusită, însă e mult mai amplă. Nu e simplu, e complicat de 
jurizat, de apreciat așa ceva. Şi uneori extrem de subiectiv. În 
orice caz, mă bucură și mă onorează premiile pe care le-am 
primit. Și sunt încurajatoare! 

 
A.A.: Este muzica de film una descriptivă? Trebuie să 

fie așa? 
C.L.: Nu neapărat. Nu partea descriptivă este esențială. 

Poți să îți propui să fii descriptiv ori programatic și într-o muzică 
de concert. E vorba despre a simți ritmul filmului, imaginea, 
atmosfera, de a te integra și de a o îmbogăți - lucruri care sunt 
muzicale, dar și intuitive, țin de simțire. Depinde cât de bine 
rezonezi cu un univers artistic la care aderi, nu îl creezi de la 
prima „cărămidă”.  

 
A.A.: Trebuie să te identifici cu o zonă anume? Tu te 

consideri un compozitor de muzică de film, doar de muzică de 
film? Scrii cu aceeași ușurință în ambele „tabere”? 

C.L.: Scriu cu aceeași plăcere. Dar e diferit. Aș zice că 
am învățat din ambele părți foarte multe lucruri, care pot deveni 
oricând folositoare în „partea cealaltă”. Uite, Tiberiu Olah 
folosea idei muzicale din muzica de film și le aducea pe scena 
muzicii de concert. 

 
A.A.: Și cum funcționează, care e dinamica? Vezi 

scenariul, te sfătuiești cu regizorul...? 
C.L.: Te sfătuiești mult cu regizorul, dar e mai indicat să 

vezi imagini mai degrabă decât să citești scenariul. Dacă citești 
scenariul, îți creezi propria imagine despre film și ea poate să 
nu fie aceeași cu intenția regizorului, care este esențială. Cât 
despre muzică, ideal e să găseşti versiunea care să rezoneze 
impecabil cu viziunea regizorului sau chiar mai bine de atât. 
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A.A.: Ce înseamnă să realizezi „sound design-ul” unui 
spectacol, cum ai făcut pentru spectacolul de teatru Coriolanus, 
în regia lui Alexandru Darie? 

C.L.: Înseamnă construcția sonoră cu diverse sunete, 
ambianțe, tot ceea ce se aude din sistemul de sonorizare. A 
fost o mare plăcere şi onoare să lucrez cu Alexandru Darie, un 
pasionat de muzică, un artist total, cu un simț muzical 
extraordinar. Sunt multe părți muzicale pe care chiar el le-a 
potrivit, a creat, efectiv, scene pornind de la muzică. De sound 
design am avut nevoie, de exemplu, la scenele de luptă, unde 
se aud avioane, elicoptere, tancuri, mitraliere etc., apoi au fost 
scene unde era nevoie de diverse ambianțe, vânt, apărea o 
pasăre de noapte, un lup se auzea în depărtare. În câteva 
cuvinte, așa arată ideea de sound design din Coriolanus – un 
spectacol supranatural.  

 
A.A.: Nu îți e greu să lucrezi în Polonia, acolo unde 

trăiești acum? 
C.L.: Nu, oricum compun tot singur, între patru pereți, 

iar internetul e de mare ajutor. Uite, un fapt amuzant: am fost 
de curând la Sarajevo, pentru premiera filmului The Soviet 
Garden, la care am făcut muzica. Pe regizorul filmului, Dragoș 
Turea, care trăiește și lucrează la Chișinău, l-am cunoscut - 
întâlnit, pe viu - în ziua premierei de la Sarajevo! Deci se poate 
lucra așa. Uneori e chiar şi mai eficient. 

 
A.A.: Să ne întoarcem la muzica de concert, spune-mi 

ce ai mai scris, pentru că repertoriul tău cuprinde o sumă mare 
de genuri, de la muzică de cameră la cor, muzică simfonică ori 
vocal simfonică... 

C.L.: Recent am finalizat o lucrare pentru Forbidden 
City Chamber Orchestra, o orchestră de cameră din Beijing. 
Este o lucrare pentru instrumente exclusiv chinezești, plus un 
pian, pentru care cu un an în urmă am mers în China și am 
studiat instrumentele respective.  

 
A.A.: Cum e cu inspirația? Când vine? 
C.L.: Trebuie să fii conștient că uneori vine, alteori nu. 

Uneori ai idei care ți se par extraordinare pe moment, dar care 
a doua sau a treia zi nu te mai impresionează și trebuie să ai 
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curaj să refaci, chiar și de la capăt, dacă e nevoie. De-asta e 
bine să lași puțin lucrurile să se așeze. Să le poți cântări cu mai 
multă luciditate. Mi s-a întâmplat, de pildă, să iau decizia să 
refac complet muzica unui film, care era deja gata în proporție 
de două treimi. Inițial, regizorul ar fi vrut să facem doar câteva 
modificări, însă la un moment dat, am realizat că trebuie să 
scriu cu totul altceva decât scrisesem deja. Chiar dacă nu îți 
vine să le arunci la gunoi, căci sunt totuși muzici create de tine, 
trebuie să ai curaj atunci când lucrurile nu sunt convingătoare.  

Şi ca să mă întorc la întrebarea ta, legată de inspirație, 
uite, de pildă pentru mine nu funcționează bursele de creație, 
rezidențele, atât de căutate. Eu când merg undeva, prefer să 
mă încarc de energia locului, de bucuria întâlnirii cu oamenii... 
însă de compus, tot în mediul meu compun cel mai eficient.  

 
A.A.: La ce lucrezi acum, în prezent? Ce proiecte ai? 
C.L.: Lucrez la muzica unui film şi ar fi trebuit să 

continui lucrul, chiar în perioada asta, cu Alexandru Darie, la un 
spectacol de teatru extrem de ofertant muzical. Din păcate însă, 
altele au fost planurile destinului... 

Eu cred că muzica în ziua de azi e o aventură, chiar și 
pentru cei care fac numai muzică de film. Există multe direcții 
muzicale, poți descoperi atât de multe lucruri... În principiu, 
fiecare proiect poate fi o nouă aventură muzicală, cu atât mai 
mult atunci când pendulezi de la muzica de film la muzica de 
concert și mai și împrumuți dintr-o parte în alta diverse 
elemente.  

Lucrurile s-au schimbat, mintea oamenilor este alta, 
modul în care ei percep muzica este cu totul altul față de acum 
30 de ani. Nici cei care erau maturi atunci nu cred că ascultă 
astăzi în același mod. E interesant, pentru că ești supus zilnic 
unor reacții, generezi la rândul tău reacții, mai ales în orașele 
mari, în care totul se face pe timpi scurți, pe schimbări multe. Și 
dacă te uiți la filmele celebre de la Hollywood, montajele sunt 
mult mai ritmate decât acum zece ani, ce se aude e mult mai 
intens în comparație cu acum 30 de ani. 

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

 
Andra Apostu 
A Conversation with Cristian Lolea 
 
If you read about Cristian Lolea the composer, you can be 
amazed by his flexibility in working with the most various types 
of music. If you listen to his concert music before you see the 
movies for which he composed the soundtrack, just like I did, 
you may have the feeling there is more than one artist in there 
and, yet, there is this clew... The whole mistery is solved once 
you get to know him and talk to him face to face. Only then you 
can start to understand his “apparatus”, to unravel his personal 
style, to really get to know him. Cristian Lolea is an young artist 
that sums up, somehow equally, avangarde, tradition, humour, 
drama and many other interesting elements. The latter are to be 
discovered only by seeing and listening to his most intimate and 
genuine “confessions” wrapped up in the music he composes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


