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mi-a dat forţă să continui chiar şi atunci când îmi pierdeam
încrederea în forţele proprii: Măi, tu ai să faci muzicologie la
viaţa ta! Nu l-am înţeles din primul moment pentru că, de
emoţionată şi înfricoşată ce eram, nici nu l-am auzit prea
bine, nici nu am putut percepe ideea care îmi răsuna prin
ecoul ei în minte, dar se bătea cap în cap cu aşteptarea mea.
Parcă eram în transă. Sunt convinsă că a observat, pentru că
a fost nevoie să mi-o repete, întrebându-mă dacă am înţeles
şi când a văzut că am dat mecanic din cap în semn de
aprobare, şi-a dat seama cât de uluită eram şi că n-am
realizat nicio iotă din ce mi-a spus, că aprobarea venea fără
acoperire, doar ca răspuns la tonul autoritar pe care îl
folosise. Aşa că mi-a repetat, rar, accentuând silabe,
privindu-mă în ochi şi făcând gesturi ritmice, de parcă ar fi
bătut o inexistentă măsură de doi timpi: Ascultă la mine: ce îţi
spun acum nu faci public, că eu nu am clasă de muzicologie şi nu
te poţi transfera; consider-o o îndrumare. Eşti născută muzicolog şi
te rog ca, dincolo de orice ai de făcut la clasă, să te prezinţi la mine
săptămânal cu o lucrare… uite îţi propun ”Mioriţa”, că văd că eşti
băgată deja pe zona asta. Primul drum: Biblioteca; acolo cauţi Fochi
ca bază literară. De acolo poţi avea un bun punct de plecare. Vezi
să s-a scris ceva şi într-o revistă clujeană de literatură.Ca partituri
– tu alegi. Chiar sunt curios ce-o să-mi aduci.

(urmare în pag. 2)
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Magistrul şi Parabola
Semănătorului, 

aşa cum am înţeles-o…
Muzicologia nu este doar o artă şi o ştiinţă de o

complexitate şi o deschidere spirituală aparte, ci o chemare,
o vocaţie care îţi cere dedicare totală în cele mai
surprinzătoare, incitante şi derutante moduri. A fi
muzicolog impune un mod diferit de a-ţi trăi şi ordona viaţa,
în acest fel întreaga existenţă dovedindu-se formată nu din
atomi, ci din energia parabolelor, cea mai reprezentativă
fiind, fără îndoială, Parabola Semănătorului. Abia la ani
distanţă am înţeles-o pe deplin şi, în lumina ei, mă declar,
de la bun început, discipola Magistrului, a maestrului meu,
astăzi acad. prof. dr. Dr. H.C. Octavian Lazăr Cosma, pe care
l-am ales ca mentor spiritual de pe vremea la care nu îl
cunoşteam încă şi pe când nu doar îi citisem, ci îi
“devorasem”, cu o admiraţie ce nu m-a părăsit nici astăzi,
Oedip-ul enescian – un studiu monumental, convingător,
exemplar! Ulterior, aveam să aflu că în baza acestuia şi a
cercetărilor întreprinse pe acelaşi subiect a obţinut cel mai
înalt titlu academic: Doctor în Muzicologie la Conservatorul
“Gheorghe Dima” din Cluj – primul cadru didactic al
Conservatorului bucureştean deţinător al acestui titlu, obţinut
în iunie 1972; era în citadela învăţământului muzical
transilvan în care respectatul Sigismund Toduţă, care îl
obţinuse la Instituto Pontifico di Musica Sacra de la Roma,
primise dreptul de a conduce doctorate, iar muzicologul
Romeo Ghircoiaşiu, deja Doctor în Muzicologie, i-a fost
conducător al Tezei.

(…) În anul III de studiu l-am cunoscut pe maestrul
Octavian Lazăr Cosma, respectatul titular al cursului de
Istoria Muzicii Româneşti, disciplină ce urma să intre în orarul
nostru abia un an mai târziu şi pe care o aşteptam cu
nerăbdare pentru a-l putea asculta, vorbind “pe viu”,
săptămână de săptămână, pe cel ale cărui scrieri le ţineam la
loc de cinste. Atunci, în acel an de studiu, nu la cursul despre
care tocmai am adus vorba, ci la un seminar de muzicologie,
pe când suplinea lipsa din ţară a şefului de catedră (care îşi
luase în normă formarea primei generaţii de muzicologi –
deci şi pe mine!) a devenit nu doar profesorul de IMR, ci
Magistrul care a văzut în mine muzicologul; tema era despre
creaţia corală a lui Gheorghe Cucu şi, în ce mă privea, am
muncit întreaga săptămână, străduindu-mă să prezint nu un
simplu referat, ci o privire generală privind contextul istoric,
formarea şi formaţia creatorului, nevoia lui de cântec
românesc, de fior naţional şi de conjugare cu formele
statuate la nivel european, totul în datele genului ales ca
fiind reprezentativ structurii sale. (…) 

Mi-a stat inima când l-am auzit cerându-mi să rămân
după sfârşitul orei pentru că are de vorbit cu mine. Am
rămas, cu un nod în gât şi cu “sabia lui Damocles” deasupra
capului, pregătindu-mă pentru ce era mai rău… şi aveam de
ce: comparativ cu specializarea Profesor de Muzică/Pedagogie
muzicală, unde în acelaşi an erau 120 studenţi, la
specializarea Muzicologie eram doar trei studente, notate
diferenţiat de profesorul nostru iar eu, ştiindu-mă cu cea mai
mică dintre ele, mă simţeam mereu paria, dar nu voiam să
capitulez încă. (…) Trăsesem deja concluzia, singura pe care
o vedeam posibilă, şi anume aceea că, în mod hotărât,
profesorului de muzicologie – şi şef de catedră pe deasupra!
– nu-i plăcea (sau îi plăcea prea puţin) abordarea mea în ceea
ce scriam şi prezentam săptămână de săptămână. (…)
Aşadar, mă aşteptam la o muştruluială zdravănă din partea
maestrului Octavian Lazăr Cosma. “Textul” îl ţin minte şi
acum; m-a urmărit ani de zile, pentru că a rămas cel care
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Octavian Lazăr Cosma – 90
Octavian Lazăr Cosma e un remarcabil autor al unor

impresionante volume – Hronicul – care includ principalele
formaţii româneşti – filarmonici, opere, Conservator,
U.C.M.R. – şi un volum atât de actual despre opera Oedipe
de George Enescu.

O. L. Cosma a fost şi presedintele U.C.M.R., redactor
şef al al revistei „Muzica”, colaborator de prestigiu la
dicţionarul Grove Music şi prof. univ. la Universitatea
Naţională de Muzică Bucureşti, unde a format zeci de
muzicologi şi doctoranzi.

Ultimele 2 volume autobiografice „Spini din buchetul
memoriilor” amintesc discret amănunte dramatice din viaţa
lui, fiind o oglindă a istoriei muzicologiei româneşti.

Este unul din puţinii muzicologi care au cercetat în
amănunţime manuscrisele enesciene.

Fostului meu coleg clujean şi actualului coleg la
Academia Româna, îi urez cu căldură „La mulţi ani” la
vârsta de 90 de ani, multă sănătate şi noi împliniri.

Cornel ŢĂRANU

Reverenţă
Toată viaţa suntem recunoscători părinţilor şi

profesorilor noştri pentru ceea ce devenim. 
În perioada studiilor de licenţă am avut şansa de a-l

avea ca profesor la cursul de „Istoria Muzicii Româneşti” pe
domnul Octavian Lazăr Cosma, iar mai târziu mi-a fost
coordonator ştiinţific la studiile doctorale. Sunt impresionat
de munca sa extraordinară dedicată cercetării muzicii
româneşti şi instituţiilor muzicale din România şi sunt onorat
să contribui în acest an la tipărirea şi publicarea în premieră
a celor doua volume dedicate Filarmonicii din Bucureşti,
volume ce reflectă perioada anilor 1868-1921. 

Îi sunt recunoscător domnului profesor pentru
dragostea şi pasiunea pe care mi le-a insuflat pentru muzica
românescă, pe care le transmit şi generaţiilor actuale şi
viitoare de violoncelişti. 

La mulţi ani! Cu deosebită apreciere şi afecţiune!
Marin CAZACU

Magistrul şi Parabola...
(urmare din pag. 1)

Înviasem! Am putut doar să-l întreb în ce zi şi la ce
oră, ca să-mi armonizez orarul; mi-a răspuns să-l caut atunci
când sunt gata să-i arăt ceva palpabil şi că-l găsesc potrivit
orarului sau în afara acestuia, la Bibliotecă ori la Discotecă. Îl
văzusem de multe ori în ambele locaţii, aşa că i-am mulţumit
şi am pornit, plină de speranţă, în ceea ce s-a dovedit a fi o
aventură din care am învăţat enorm. 

(…) M-am scuzat la celelalte ore din program (“chiul
diplomatic”!) şi am zburat la Bibliotecă unde am început să
scotocesc sertarele conţinând fişe; am extras cote, am
împrumutat atâtea cărţi şi partituri câte puteam lua pentru
început, mi-am stabilit un orar de audiţii paralel cu cel al
anului meu şi am intrat pe loc, serios, în problematica
documentării prin audiţie. Mioriţa de Paul Constantinescu
nu era disponibilă în momentul acela, dar am prins oratoriul
lui Sigismund Toduţă. Am deschis partitura, caietul de notiţe
şi pot spune că le-am exasperat la propriu pe doamnele de la

Discotecă cerându-le să-mi pună, iar şi iar, prima
parte: Eterofonie. (…) Nu ştiu cum, din
suprapunerea filele de muzică pe care tronau
notaţiile mele rapid făcute cu jocul celulelor
detaşate din partitură, mi-a apărut limpede că
Sigismund Toduţă, un maestru neîncoronat al
contrapunctului, utilizase recurenţa: strictă la
partea vocală, liberă la instrumente. Urmând
firul, am recompus forma primei mişcări a
oratoriului şi, fericită, n-am mai apucat să pun pe
hârtie concluzia când, zărindu-l prin geamul
Discotecii pe maestrul venit să-şi pregătescă unul
din cursuri, l-am abordat cu ochii sclipind de
bucuria descoperirii. I-am arătat partitura dar,
spre surprinderea mea, care aşteptam o reacţie cel
puţin pe măsura entuziasmului meu, nu a
participat deloc. S-a bucurat că mă pusesem pe
treabă, dar m-a privit sever, din spatele
ochelarilor, cerându-mi să-i arăt ce cote de
bibliotecă am extras şi ce am cerut de la raft. Le
aveam pe toate la mine; încă nu plecasem acasă,
aşa că i le-am arătat. A examinat lista, cărţile,
partiturile şi mi-a spus că este presat de timp. Mă
grăbesc la curs. Du-te la biblioitecă, cere volumul 5
Lucrări de Muzicologie de la Cluj şi vino cu el la mine
după curs. Mă găseşti la sala….

Fericită că aflasem încă un titlu, aterizez la Bibliotecă,
găsesc volumul, prin bunăvoinţa doamnelor “încarc” fişa
soţului meu (încă student în anul VI) şi, cu noua “achiziţie”
în mână, mă înfiinţez în faţa sălii, aşteptând terminarea
cursului. Am timp să-l răsfoiesc, aşa că o fac şi… îngheţ!
Aveam în faţă studiul maestrului Cornel Ţăranu despre
Mioriţa de Sigismund Toduţă. Evident, încep să-l citesc iar
de pe pagină mă întâmpina un desen grafic din care rezulta
concepţia Eterofoniei… Am trecut şi prin îngheţ şi prin valuri
de căldură la gândul că maestrul m-ar fi putut pune sub
semnul întrebării. Când a ieşit, i-am arătat volumul deschis
la pagina cu pricina; de ciudă că nu am fost prima care
văzuse recurenţa îmi dăduseră lacrimile. Nu a fost nevoie să
insist, maestrul şi-a dat seama că entuziasmul meu fusese
sincer şi m-a liniştit spunându-mi că astăzi am învăţat lecţia
de căpătâi în muzicologie: importanţa unei documentări
serioase: să nu neglijez nicio tipăritură, nicio idee, “nici
măcar o notă din Informaţia Bucureştiului”, oricât de vagă ar
fi fost ea. Documentarea mea trebuie să fie asemenea unui
radar, să cunosc şi să mă pot servi de tot ceea ce s-a scris ori
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s-a vorbit înainte de mine. Mi s-a adresat din nou, subliniind
cele spuse cu acelaşi gest, parcă bătând măsura: “Doar abia
plecând din acest punct poţi porni în căutarea propriului drum, în
lansarea propriilor teze care, obligatoriu – ţine minte asta! – trebuie
să poată lărgi sau corecta, după caz, ceea ce se ştie deja; către asta
trebuie să tinzi, asta ai de făcut” – a concluzionat.

Mi-a cerut, din nou, să-i aduc ceva valabil, de
concepţie personală. Şi i-am adus. Acest nou început,
singurul veritabil în muzicologie, m-a încurajat să fac
cercetare. Oferindu-mi din timpul său, nu puteam să-l fac să
regrete asta, aşa că m-am mobilizat total pe noua direcţie de
studiu. Maestrul Octavian Lazăr Cosma mi-a supervizat
începuturile muzicologice, m-a condus, câteva luni mai
târziu, către primul Premiu de Critica şi Teoria Artei din cariera
mea (singurul adjudecat de un reprezentant al
învăţământului artistic al capitalei la Festivalul Artei
Studenţeşti de la Sibiu, 1973), exact cu acea temă pe care mi-o
propusese ca încercare şi care s-a concretizat într-o
comunicare premiată şi un studiu în volumul X al seriei Studii
de Muzicologie: Mioriţa în creaţia a trei compozitori contemporani:
Paul Constantinescu, Sigismund Toduţă şi Anatol Vieru.

Intrasem deja în anul IV de studiu, îi eram studentă
în mod oficial la disciplina Istoria Muzicii Româneşti, pe care
ne-a predat-o cu vizibilă pasiune, dragoste şi dăruire,
determinându-mă ca, de la prima oră de curs, să mă

îndrăgostesc iremediabil de ea. Dacă vă întrebaţi “de ce?”,
răspunsul meu vine imediat. În primul rând prin
deschiderea diferită ce mi se oferea şi prin modul în care ştia,
ca nimeni altul, să desfăşoare nevăzute “fire ale Ariadnei”,
şerpuind printre titluri – unele de care nici nu auzisem, altele
prea puţin cunoscute – legând izvoare, surse scrise sau
nescrise, deducţii, avansări de teze, îndepărtarea celor
inadecvate sau prea bombastice (dar în circulaţie), a
“săriturilor peste cal”; luam cunoştinţă de opinii, de
“Ancheta revistei Muzica”, de noutăţi nespuse sau nescrise
de alţii, de afirmaţii curajos făcute, de partituri supuse
analizei cu tot cu rezultatul lor sonor: înregistrări şi tot
“tacâmul”: obligativitatea mersului ritmic la concertele sau
recitalurile din sălile bucureştene, cu notaţiile aferente la
primele audiţii româneşti ori la lucrările camerale încă
necunoscute mie, dar toate din repertoriul românesc şi
audiţiile din sala Discotecii, cu cel puţin trei reveniri la
aceleaşi piese iar, în măsura posibilului, cu alţi interpreţi –
ca audiţii comparate. (…) 

Într-una din zilele de început ale anului IV, când deja
ne era profesor la cursul de Istoria Muzicii Româneşti, m-a
întrebat care este stadiul realizării Lucrării de Diplomă.
Ruşinată i-am spus că nu pot depăşi câteva fraze de
introducere; sunt tot la Prefaţă. M-a chestionat ce temă am, i-

am răspuns; în mod sigur, a înţeles de ce şi a zâmbit cu
subînţeles. Mi–a cerut să vin de urgenţă cu domnia sa la
Bibliotecă, mi-a deschis câteva sertare la fişiere şi m-a invitat
să-mi notez cote de partituri. Mi-a schimbat pe loc tema de
licenţă şi s-a oferit să-mi fie conducător. Vei scrie Scărlătescu.
Vorbesc eu cu profesorul Varga. (…) M-am apucat de lucru
instantaneu, panicată de timpul scurt rămas până în vară. În
ce mă priveşte, era vizată monografia, până atunci nescrisă,
a unui compozitor român ale cărui partituri aveam să le
găsesc, în majoritatea lor – unele în manuscris – în aceeaşi
Bibliotecă a Conservatorului: Ioan Scărlatescu. M-a direcţionat
şi spre Biblioteca Academiei, unde am devenit o prezenţă
obişnuită. I-am spus că şi colegele mele se află în aceeaşi
situaţie aşa că, generos cum este cunoscut, după un timp (nu
ştiu cum a făcut, nu ştiu cum a reuşit!) a găsit modalitatea
de a “salva” întreaga primă serie de muzicologi (1969-1973),
schimbând şi temele de licenţă ale colegelor mele şi
îndrumându-le tezele. 

(…) Nu pot decât să-i mulţumesc Magistrului, din nou,
pentru că m-a îndrumat, mi-a netezit ieşirile combativ-
intempestive şi mi-a imprimat înscrierea pe calea
echilibrului; mi-a fost aproape la toate examenele ca studentă
şi după aceea, la obţinerea gradelor didactice (inclusiv la
temutul grad I!) la toate reciclările din cariera mea didactică
preuniversitară. Domnia sa rămâne cel care mi-a deschis şi
mi-a format gustul pentru aprecierea originalităţii culturii
noastre muzicale şi a dialogului cu alte culturi, m-a
direcţionat spre cercetarea partiturilor prea puţin (sau deloc)
cunoscute ale creatorilor români, m-a învăţat drumul către
redacţia revistei Muzica unde am devenit colaboratoare, spre
Editura Muzicală şi spre Secţia de Muzicologie a Uniunii
Compozitorilor, unde am şi devenit membră (stagiară, apoi
definitivă) câştigând, de la bun început, un prestigios Premiu
al Uniunii Compozitorilor din România pentru lucrarea
monografică George Stephănescu. Am ales în mod conştient
să merg pe urmele maestrului meu, lansându-mă pe
teritoriul cercetării în paralel cu cronicariatul muzical,
eseistica, punerea în discuţie a afişului repertorial şi
dezbaterea unor teme ardente ţinând de originalitatea
creaţiei, situându-mă pe poziţii combative declarate contra
falsului sub etichete folclorice (presă, radio, tv); aşa am
obţinut un alt Premiu de Critica şi Teoria Artei – de presă de
această dată. 

La un deceniu distanţă, când maestrul a găsit cu cale
că, fiind cazul să dedice scrisului şi breslei mai mult timp, ar
putea să se retragă de la cursurile colective (fără a părăsi şi
îndrumările de teze doctorale sau formarea de tineri
muzicologi), m-a convins să concurez pe postul scos la
concurs (…) m-am înscris, am câştigat competiţia şi – ceea ce
era cel mai important şi vital pentru mine la acea oră! – am
primit emoţionată felicitările maestrului: Măi, ai avut o
disertaţie de adevărat nivel academic. Mi-a plăcut abordarea
sintetică a temei: şi viziune de ansamblu cu contextualizare şi
analiză şi problematizare. La fel să prezinţi tema simfonismului
românesc postenescian şi studenţilor.

Ştiam că intru într-o altă etapă a vieţii mele, de intensă
(şi imensă) lucrare cu mine însămi: intram în concurenţă
deschisă cu cel care ştiuse să pună aceent pe fenomenul
creaţiei, înlăturând vorbirea goală despre aspecte colaterale
miezului problematicii în toate abordările de la clasă –
cursurile maestrului erau, fără discuţie, veritabile disertaţii!
Urmam la catedra celui care orientase cursul pe direcţia
analizării în profunzime a creaţiei muzicale, pe partituri
româneşti semnificative, dublate de audiţii. Nu aveam decât
un singur gând: să-l fac mândru de alegerea făcută. Îi datorez
devenirea mea muzicologică şi nu încetez să-i mulţumesc
pentru toate sugestiile primite şi pentru bucuriile venite în
cascadă cu fiecare nouă descoperire, bucurii pe care le-am
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avut ori de câte ori soarta a fost generoasă cu mine şi mi-a
adus în faţă nebănuite deschideri de portal. Una dintre
acestea a fost Doctoratul în Muzicologie, cu Teza condusă de
maestrul Octavian Lazăr Cosma, pe subiectul propus de
domnia sa şi neabordat de altcineva înaintea mea:
Neoclasicism Muzical Românesc. 

(…) Ca mulţi alţi discipoli ai hăruitului Magistru, mă
mândresc cu faptul că vreme de decenii i-am fost în preajmă
fiind, şi eu, unul din roadele “Semănătorului”: am deprins
statura muzicologică de la o personalitate integră, dedicată
profesiei sale, servindu-şi şi respectându-şi breasla,
valorizând destinul muzicii româneşti pe multiplele paliere
pe care le-a avut în vedere ca analiză sau acţiune: creaţie-
interpretare-receptare-educaţie; pentru acutul simţ al istoriei
şi istoricităţii, pentru dedicarea cu care într-o perioadă de
grele încercări pentru cultura noastră a îngrijit cu zel de
militant grădina de valori muzicale româneşti, îl preţuiesc
încercând ca, prin tot ceea ce fac, să fiu demnă de încrederea
acordată permanent de domnia sa. Crescută profesional în
lumina preceptelor sale am învăţat şi am căutat să transmit
mai departe ceea ce am primit: datoria şi pasiunea de a privi
mereu, din perspective mereu împrospătate, procesul de
constituire a istoriei culturii muzicale româneşti prin prisma
contribuţiilor originale ale corifeilor acesteia, George Enescu
rămânând, indiscutabil, eterna lumină a farului călăuzitor.

Reverenţă, Magistre! Să ne trăiţi întru mulţi ani! 
Cu aceeaşi solară energie să ne luminaţi devenirea!

Carmen STOIANOV

Octavian Lazăr Cosma - 
Zeul de la muzicologie

În acvamarin, pe ape şi pe uscat,
deasupra timpului său zburător

...Venit pe lume la 15 februarie 1933 în familia
învăţătorilor Cosma din Regatul preafrumoasei Românii
interbelice...

...Fără preaviz (cu ce drept, peste noapte, istoria poate
să ne mutileze biografiile!?) lăsat orfan prin voia Diktatului
de la Viena care dezlănţuise-n 9 septembrie 1940 iadul urii
hortyste asupra satului său natal. Eveniment ca o rană la
infinit rămasă deschisă, consemnat drept MASACRUL DE
LA TREZNEA, Ardealul de Nord.

Iată cele două feţe ale aceleiaşi dălţi cu care s-a sculptat
în rocă de acvamarin (sublim, dur până la serenitate şi de
neclintit!) portretul eminenţei sale
nepereche a lumii muzicale, de
uluitoare carieră din veacul XX într-al
III-lea mileniu, pe ruta Bucureşti-
Europa Occidentală-USA, OCTAVIAN
LAZĂR COSMA.

Academicianul mai presus de
orice... vremelnice compromisuri.
Recompensat cu o vitrină de onoruri.

Muzicologul dintr-o parcă altă
specie umană. Atlantă. Fără nici o
greşeală.

Deşi întotdeauna o să prefer să-
l evoc pe numele-i secret de Zeul
Lazăr Cosma deasupra timpului său
zburător. Cu doar propria-i statură.
Propriu-i templu, repet, în acvamarin
dăltuit. Şi-atâtea pagini în stilou,
tipărite (hronice, monografii gigant,

articole de “New Grove Dictionary”) cât abia cuprinde cu
vederea ochiul omenesc. Ofranda muncii sale de-o viaţă pe
altarul muzicii şi instituţiilor muzicale româneşti.

Asta fără a-l uita pe celălalt şi, de facto, cel mai iubit
OCL (cum îl alintam noi!).

Profesorul dr., dr. honoris causa, peste jumătate de
secol ca nimeni altcineva legat de prestigiul Catedrei de
Muzicologie a Conservatorului bucureştean. Exclusivistul
bastion al intelectualităţii în vremuri imposibile. Rezervaţia
somităţilor din Ştirbei Vodă nr. 33. Cum nici la Sorbona aerul
să nu fi fost mai rarefiat, nici mai draconic examenul de-a-i
trece pragul (doar 3 locuri pe an!). Pe măsură însă şi şansa
de-a-ţi căpăta pedigree-ul de studentul Zeului de la
Muzicologie. Octavian Lazăr Cosma.

Am meritat acest privilegiu?! În tinereţe – ştiţi cum e
– toate ţi se cuvin!

Cert că acum, când dau înapoi pelicula anilor ’80 în
alb-negru, sunt tare mândră să mă revăd în prima bancă de
seminar. Cu însuşi OCL la catedră. Magistrul cel cu voce
blând-molcom nemodulată şi probitate profesională
emanând respect prin toţi porii. De unde şi nimbul de
legendă înconjurându-i fiinţa. Numai spirit! Discreţie,
eleganţă atemporală de ardelean gentleman şi atâta nobleţe!

Ei, ce nostalgii mă cuprind! Eram pe-atunci 3 în an şi
toate 3 favoritele OCL-ului, cum urma să descoperim chiar
de ziua absolvenţei noastre. Cu 10-10-10 pe linie şi celebrarea
momentului în cea mai luxoasă à l’époque cofetărie de pe
Calea Victoriei.

Dovadă că profesorul nu greşise când ne-a ales! Ne-a
format gândirea critică - „Spune-mi toate prostioarele tale,
niciodată pe-ale altora”. Ne-a dat aripi şi ne-a-nvăţat să
zburăm aidoma lui dar fiecare-n felul ei anume de pasăre -
“Exclus să mă-amestec în stilul tău! Numai tu ştii cum să
schimbi ce trebuie-n paragraful x modificat”.

Iar fiindcă, spre deosebire de puriştii care nu-mi agreau
“patinajele artistice” de literată la gazetă, mică vedetă a cronicilor
de “capă şi spadă” (vorba cuiva, la ce ne mai faci concurenţă pe-
aici!?) eu ghicisem în rar-pânditul zâmbet al OCL-ului simpatia
pentru tot ce era altfel, original, provocator…

Mi-e imposibil să închei fără vodevilistic-declamatul
monolog 1983, marca notoriului (iacă, nu vă spun pentru ce)
domn P., radio-amploaiat: ”Cum, OCL a citit haloimesul ăsta
cu care vrei să te prezinţi la Sesiunea de Comunicări
Ştiinţifice şi-a zis el că-i bine!? Înseamnă atunci că unul dintre
noi doi e nebun!”

Şi n-a fost decât o chestiune de câteva ore (în care, à
propos, ”haloimesului“ i se acordase Premiul întâi) pentru a
se afla... cine!

Anca ROMECI
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Christian Zacharias
În mod cert, Christian Zacharias a marcat mentalul

colectiv al publicului nostru meloman, cel care vine cu
credinţă, cu bucurie, la concertele pe care maestrul le
conduce, în care maestrul cântă la pian. La Ateneul Român,
relativ recent, în luna ianuarie, concertul orchestrei simfonice
– moment aşteptat cu special interes de publicul nostru, dar
şi de muzicienii ansamblului – a fost realizat sub bagheta
dirijorală a domniei sale. Este un artist pe cât de respectat pe
atât de iubit. Este un reputat pianist şi dirijor, director

onorific al Filarmonicii bucureştene. Este artistul care
dezvoltă o cordialitate emoţionantă, o adresare agrementată
de un farmec personal care încălzeşte literalmente
comunicarea artistică, o comunicare de o manieră subtil
spiritualizată. Caută şi găseşte natura însăşi a acestei
comunicări, anume specificul spiritual al fiecărei partituri în
parte, a muzicii clasico-romantice vieneze în primul rând,
aşa cum s-a întâmplat şi de această dată. 

De la Mozart – ultimul Concert pentru pian, în si bemol
major, la Simfonia în re major de Schubert, cea de a 3-a,
Zacharias dezvoltă un drum firesc peste graniţa dintre
secole, dar păstrând linia de cordială, de distinsă comunicare
a spiritului clasic vienez.

Dispune de o manieră colocvială a adresării, cea care
îi invită pe muzicienii ansamblului a i se alătura. Iar aceasta
inclusiv în cadrul parcursului solistic mozartian
imaginat drept un dialog lămuritor, susţinut între
coechipieri.

Demn de reţinut, atitudinea – aş numi-o
curtenitoare – a şefului de orchestră, poate fi
regăsită în natura însăşi a jocului pianistic, în
calitatea timbrală a acestuia. Sonoritatea însăşi
reţine o strălucire camerală, mişcarea este firească,
sensul acesteia rămâne permanent captivant. Mă
refer la cursivitatea evenimentelor muzicale,
inclusiv la cele care au însoţit momentele oferite
la cererea insistentă a publicului; iar aceasta pe
parcursul Rondo-ului mozartian pentru pian în re
major sau, în finalul serii, atunci când, cu
participarea întregului colectiv al orchestrei, ne-a
fost oferită cunoscuta muzică de scenă scrisă de
Schubert pentru piesa Rosamunde. 

Dumitru AVAKIAN

Binevenita dublă amprentare 
Chiar în 15 ianuarie, zi înscrisă deja cu dublă

amprentare în Calendarul Sărbătoririlor Sufletului Românesc
şi intrată deja în conştiinţa publică, Corul Filarmonicii
“George Enescu” – avându-l la pupitru pe dirijorul Iosif Ion
Prunner – ne-a oferit, pogramat în ciclul MUZICA PE
ÎNŢELESUL TUTUROR, un regal de muzică românească,
dedicat Zilei Culturii Naţionale. 

Weekend-ul a fost bogat în evenimente purtând
aceeaşi “dedicaţie”, iar ziua de duminică se anunţa la fel de
plină în invitaţii, sugestii, propuneri. 

Aşadar, de Ziua Culturii Naţionale, la Filarmonică –
un matineu şi promisiunea unui concert pe care afişul îl
anunţa cu lucrări reprezentative ale repertoriului vocal,
coral/coral-instrumental, vocal-simfonic (prezentat în
reducţie pianistică) şi ale scenei lirice, alese în baza mai
multor criterii: diversitate stilistică, de gen, factură, fond
inspiraţional, specific concertant, diacronia generaţiilor cu
arie temporal-spaţială extinsă privind creatorii formaţi/cu
apartenenţă la sau reprezentând diverse şcoli, curente
orientări şi, deasupra tuturor: binevenitele omagii
eminescian şi caragealian, ca şi celebrarea statuar enesciană. 

Şi, dacă tot am amintit aici numele lui Mihai
Eminescu şi al lui Ion Luca Caragiale, să le adăugăm
compania altor spirite ce au luminat fie bolta literaturii
noastre – Tudor Arghezi, mult prea puţin cunoscutul astăzi
Liviu Deleanu (Lipa Kligman), Ştefan Neagrău ori
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Corul Filarmonicii “George Enescu”, dirijor Iosif Ion Prunner
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anonimul creator de folclor –, fie fericita ipostază a
muzicianului semnând şi baza literară: Gheorghe
Dumitrescu, Dan Dediu, fie spiritul universal uman
înfruntând veacurile – Edmond Fleg şi dăltuitorii de imn şi
psalm-imn din primele secole creştine. 

9 compozitori şi 12 titluri au intrat în atenţia lui Iosif
Ion Prunner atunci când a elaborat acest program din care
nu puteau lipsi corifeii culturii noastre muzicale – George
Enescu, Paul Constantinescu – după cum nu puteau lipsi
creatori surprinzând vibraţia sufletului românesc în toate
ipostazele trăirii, de la ctitori de şcoală de cânt coral
românesc la continuatorii lor de astăzi, de la dăltuitori de
frescă istorică la imaginativii şi inventivii creatori de teatru
muzical demonstrând perenitatea (şi, cu atât mai mult:
actualitatea!) spiritului caragialesc sau al celor seduşi de
eterna vibraţie sacră… Ca atare, dirijorul a dat consistenţă
şi culori diferenţiate acestui mix, prin care se cerea relevată
originalitatea spiritului românesc, aşa cum s-a afirmat în
faţa străinătăţii şi a propriului public în ultima sută de ani. 

Afişul a fost generos: de la Oedipe-ul enescian la
generaţia creatorilor contemporani în dialogul lor cu fondul
cultural autohton. A rezultat o amplă “partitură”: dificilă
şi pretenţioasă, dar atent elaborată în fiecare din
segmentele ei, acestea probând în final o
dinamică logică, puternic relifată; sub semnul
exigenţei recunoscute a maestrului, minuţios
pregătit, întregul s-a articulat omogen, în datele
bunului gust şi ale calităţii, vocile soliste fiind
reprezentative iar ansamblul dovedind perfecta
pliere la sensurile frazărilor pe întregul parcurs
al concertului. Alături de voci, notăm şi prezenţa
a doi instrumentişti: pianistul Andrei Licareţ
într-o demonstraţie de vigoare, virtuozitate şi
sensibilitate şi percuţionista Luminiţa Ihnatiuc:
joc coloristic perfect ritmat...

În deschiderea programului, primele 4
titluri (contrazicând programul de sală şi afişul
care anunţau “Trei madrigale”) au purtat
semnătura lui Paul Constantinescu şi emblema
madrigalesc-folclorică iscată din luminări eminesciene.
Cunoscuta pagină, datată 1954, purtând mireasma
confesiunii compozitorului, care declara: “am căutat să
unesc armonic romantismul celor patru poezii ale lui
Eminescu (Freamăt de codru, La mijloc de codru des, Peste
vârfuri, Stelele-n cer – n.n.) cu melodia populară, tratată
evident de o manieră polifonică, după tehnica marigalului.”
Interpretată pe tonuri pastelate, nimbate de omogenitate –
Octetul “Bucharest Singers” cu Andrei Licareţ la pian –, a dat
măsura aceleiaşi atenţii, armonizări, dialog, puritate şi
continuitate timbrală pe care cei mai în vârstă şi-o amintesc
de la legendarul Cvartet vocal al Filarmonicii: Emilia
Petrescu, Martha Kessler, Aurel Alexandrescu şi Alexandru
Voinescu; la pian Nicolae Rădulescu. Cei opt protagonişti ai
formaţiei fondate de Cristian Băbuţă sunt colegii săi
“filarmonişti”, alături de care cântă: Ştefania Chiţulescu,
Alina Bosovici, Cristina Vasilache, Alina Buzdugan, Florian
Costea, Ionuţ Popescu şi Ştefan Lamatic.

Binecunoscutul Haz de necaz de Gheorghe Cucu a
deschis poarta către sprinţar, robusteţe şi umor antrenant,
marcând modul în care forme ale muzicii instrumentale
(rondo) au capacitatea de a infuza vocalul; limbajul
arghezian din Omul zici c-a născocit al lui Alexandru
Velehorschi (compozitor mult prea puţin prezent pe afişe

de concert) a întregit, prin note “acide”, această ipostază
folclorică.

Din monumentala frescă istorică imaginată şi
realizată de Gheorghe Dumitrescu a fost aleasă o pagină
corală reprezentativă: “Corul oltencelor” din oratoriul
Tudor Vladimirescu; inserarea acestuia a conferit o reliefare
sonoră specială a timbralităţii – precizia atacurilor vocilor
feminine în punctări instrumentale; aceeaşi notă de
înstăpânire a culorii timbrale s-a menţinut la nivelul
întregului ansamblu şi în cele două piese care au urmat:
Cântec de iarnă de Constantin Râpă – tablou hibernal
exploziv ca posibilă replică variaţională a îndrăgitei Sanii
cu zurgălăi (Richard Stein şi Liviu Deleanu) şi Divertisment
folcloric de Cornelia Tăutu – lucrare demonstrând căutările
compozitoarei de acordare a solului folcloric cu exigenţa
textului minim: marcaje ritmice, instrumentalizarea vocii...

Ultimul segment al programului a fost dedicat
genului liric şi celui sacru, ipostazele sub care acestea au
fost prezentate definind spiritul românesc la cumpăna
veacurilor. Vie, pagina muzicală din finalul operei comice
O scrisoare pierdută de Dan Dediu (p.a. 2012), ne-a introdus
în captivantul şi fascinantul univers sonor dedian-

caragialesc; din datele deja cunoscutului puzzle de esenţă
postmodern leitmotivică al Scrisorii pierdute, puzzle
imaginat de compozitorul aflat în plină maturitate, corul a
detaşat accente burleşti, de flaşnetă, prin obsedantul
repetitiv al unui text muzical-poetic aparent augural, dar
voit golit de sensuri – excepţională caracterizare a unei
societăţi în derivă prin indiferenţa afişată a neimplicării!
S-au alăturat, în acelaşi ton burlesc-relativizant, soliştii
Cristian Băbuţă, Ştefan Lamatic şi Marius Nine şi Andrei
Licareţ la pian. Antrenantă şi sclipitoare, pagina a fost
excelent redată de întreg ansamblul, cu vizibil explozivă
bucurie; la rândul lui, publicul a receptat-o cu aceeaşi
plăcere şi interes, motiv pentru care a devenit cât se poate
de firească propunerea sa ca ”bis” al întregului program,
aplauzele şi ovaţiile constituind răsplata firească a efortului
conjugat cor-solişti. 

Centrul de greutate al întregului concert l-a constituit
o partitură enesciană reprezentativă nu doar pentru creaţia
lui George Enescu, ci – aşa cum o demonstrează tot mai
desele apeluri la aceasta – ale repertoriului scenei lirice
mondiale; prin Corul de bărbaţi din finalul operei Oedipe –
pagină gravă, de meditaţie, “de supremă elevaţie a muzicii
Oedipe-ului, a muzicii universale” – după cum o consideră
Octavian Lazăr Cosma în monumentalul său studiu dedicat
operei enesciene. Prin acest cor – tenori şi başi – s-a realizat
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şi dorita echilibrare a etalării perfectei funcţionalităţi a
tuturor partidelor acestui organism coral ce a dobândit, în
timp, o personalitate distinctă, ce îl detaşează de formaţiile
corale ale altor instituţii de gen; totul se datorează nu doar
calităţii vocale, tehnicii interpretative sau modului de
înţelegere şi capacităţii de redare a trăirilor a fiecărui
membru vizibil implicat cât, mai ales, bucuriei de a face
muzică, la înălţimea dezideratului ca publicul să îi devină
partener în împărtăşirea emoţiilor. Aceeaşi bucurie a
caracterizat, de altfel, întreaga suită de intarsiuri corale
caleidoscopic selectate pentru a sonda, din varii unghiuri,
spiritul românesc la ceas aniversar.

Finalul concertului a fost o lucrare purtând magia
sacrului: Te Deum de Sabin Păutza, mărturie a creativităţii
exersate în datele menţinerii identităţii asumate decenii la
rând, fie că a reprezentat spiritul românesc, fie pe cel
româno-american. Secţiunile acestui amplu mo(nu)ment
imnic, de nuanţă liturgică, beneficiind de limpiditatea
vocală a solistei Cristina Vasilache, au instituit o atmosferă
specială, scontată, graţie articulărilor de Sanctus, Miserere
sau al Doxologiei creştine.

Carmen STOIANOV

Între jenă şi revelaţie
Mânată de dor pentru Corul Filarmonicii „George

Enescu”, ansamblu pe care îl apreciez în mod deosebit
pentru interpretările lui mereu uimitoare şi aflând din
afişele săptămânii în curs ale instituţiei că o mică parte
dintre membrii lui vor susţine un recital, am fost miercuri,
la Ateneul Român pentru a-i asculta.

Programul tentant: arii dintre cele mai complexe (din
punct de vedere tehnic şi emoţional) din opere celebre (nici
acestea dintre cele mai populare); bucuria de a reîntâlni
câţiva dintre interpreţii cunoscuţi deja fie din partiturile
solistice ale corului (din concertele vocal-simfonice), fie din

recitaluri asemenea celui de acum; ca şi curiozitatea de a
întâlni noi nume în postura de solişti, m-a îndreptăţit să
aştept cu anticipată plăcere seara de 18 ianuarie –
desfăşurată sub egida proiectului “Muzica pe înţelesul
tuturor” – care se anunţa una de excepţie. Aşa că, instalată
confortabil în fotoliul meu din eleganta sală mică a
Ateneului Român, şi ea o bijuterie arhitectonică, am urmărit
cu emoţie cum, metaforic vorbind, s-a ridicat cortina.

Doar că, odată cu ea, prin prezentarea foarte cursivă
de altfel a comentatorului Mihai Cojocaru, pigmentată
nonşalant cu destule inepţii, am simţit o stare de iritabilitate
şi jenă (ca să mă exprim politicos), stare împărtăşită şi de o
parte a publicului, care se foia corespunzător cu ceea ce
auzea de pe scenă. Ascultându-i introducerea şi poveştile în
care explica fiecare Operă (mă refer la genul muzical) din
care urma să se cânte o arie – căci conţinutul discursului
presupunea acel “pe înţelesul tuturor” -, am aflat cu
crescândă stupoare când şi unde s-a născut opera şi că “era
normal să fie aşa, întrucât poate unii dintre dumneavoastră
aţi mai călătorit şi aţi văzut că în Italia toată lumea cântă,
chiar şi gondolierii”; sau că “Werther, prin opera lui Goethe,
dar şi a lui Massenet a generat o suită de sinucideri în
rândul tinerilor”; că “singurul personaj principal feminin
din istoria acestui gen muzical a fost Carmen – din opera
cu acelaşi nume, de Bizet -, o femeie ţigancă independentă”;
că “Hoffmann a avut trei închipuiri de iubiri, nu iubiri
adevărate”; şi… credeţi-mă, nu vreţi să ştiţi continuarea! Iar
după toată poliloghia asta, la primele trei solo-uri a uitat să
spună numele soliştilor.

Nota bene: toate astea s-au întâmplat în faţa unui
public format din melomani profesionişti, muzicieni şi
câţiva oaspeţi străini, care, probabil au ascultat aceste opere
la ele acasă, încă de când prezentatorul nici nu aflase de ele.
Totuşi, deşi sala s-a dovedit prea mare pentru pledoaria
comentatorului care nu se auzea decât la începutul
discursului, prea mică pentru performanţele unor cântăreţi
(cu un ambitus şi forţă de mare rezonanţă, mai potriviţi
Sălii Mari sau sălii Operei din Bucureşti) ca şi pentru
numărul spectatorilor şi speech-ul de matineu, mai potrivit
copiilor de grădiniţă şi eventual elevilor de până în 12-13
ani, prin evoluţiile soliştilor, care şi-au mânuit cu o rară
măiestrie vocea şi tălmăcirea deosebită dată unor partituri
de excepţie, s-a demonstrat, oare a câta oară, că muzica nu
trebuie vorbită, doar cântată şi ascultată. Oricum, din toată

hâţăneala asta între jenă şi revelaţie, a ieşit şi
ceva bun. Mă refer la faptul că muzica i-a
astupat gura vorbitorului, atât la propriu cât
şi la figurat, dovedindu-si din nou supre-
maţia.

În seara cu pricina am ascultat 12
solişti (un pianist, în persoana lui Tudor
Scripcariu şi 11 cântăreţi, dintre care
sopranele Laura Chera, Lavinia Mamot,
Elena Răduţ-Selişte, Mădălina Stan,
mezzosopranele Natalia Băbuţă,
Alexandrina Stan, Geanina Munteanu şi
Ştefania Chiţulescu, un tenor - Ionel Orheian
-, un bariton – Marius Nine – şi basul Ştefan
Lamatic), toţi de un real talent şi vocaţie
nativă, dar şi deţinătorii unor calităţi de efect,
obţinute prin studiu. Mi-au plăcut, fiecare în
parte, pornind de la prezenţa lor scenică
până la interpretarea curată, pe alocuri
uimitoare, a rolului în care au intrat, odată cu

primul pas făcut pe scenă. Dar în mod special mi-au reţinut
atenţia Natalia Băbuţă (în “Chanson bohème” din Carmen
de Bizet), sopranele Laura Chera (cu aria “Plus grand dans
son obscurité” din Regina din Saba de Gounod) şi Elena
Răduţ-Selişte (dicţie perfectă, nuanţe subtile, frumoase
tremolo-uri, ambitus impresionant în aria “Stridono lassù”
din I pagliacci de Leoncavallo); mezzosoprana Geanina
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Munteanu (vedeta serii, din punctul meu de vedere, cu “Air
des lettres” din Werther de Massenet – un splendid joc de
scenă, jonglând cu nuanţele şi vocea-i penetrantă) şi
baritonul Marius Nine (cu o arie din Povestirile lui Hoffmann
de Offenbach – care ar fi făcut furori dacă era distribuit în
premiera operei cu acelaşi nume de la ONB), toţi cu voci
bine lucrate, cu acurateţe, căldură şi vigoare, cu dicţie
perfectă, o frazare atentă dublată de o mare sensibilitate,
toţi o mare revelaţie.

Şi, ascultându-i, mă gândeam că, dacă ar avea
asemenea solişti, măcar ca invitaţi, Opera noastră naţională
ar străluci din nou la capitolul voci şi interpretare. S-o fi
născut opera în Italia şi or avea italienii voci, dar noi, la ora
asta, stăm mai bine la acest capitol. Cu promovarea stăm
prost!

Foarte bun şi un perfect
înlocuitor al orchestrei a fost pianistul
Tudor Scripcariu, care a asigurat prin
abilităţile sale – tuşeu frumos, nuanţe
fine, frazări limpezi – atât suportul
armonic cât şi orchestraţia, care,
împreună cu vocile ce au evoluat în
concert, au relevat frumuseţea
muzicii, vrăjind.

Şi astfel, în data de 18 ianuarie,
ora 19, la Ateneul Român, deşi
prezentatorul a încurcat şi sălile, şi
publicul, şi orele, am ascultat muzică
bună, arii de referinţă din creaţiile
compozitorilor (Saint-Saëns, Donizetti,
Verdi, Mozart pe lângă cei menţionaţi
deja) şi, chiar dacă toată seara s-a
derulat între jenă şi revelaţie, publicul
a fost mângâiat de frumuseţea şi vraja
muzicii, prin intermediul artiştilor, răspunzând cu
furtunoase aplauze. Făcând abstracţie de jenă, eu aplaud
revelaţia, în perfect acord cu căldura nefirească de afară şi
frumuseţea fierbinte firească din sală.

Felicitări mesagerilor!
Doina MOGA

Brahms la Ateneu
Pe Stephen Hough l-am auzit pentru prima dată în

Canada, în 1990 sau 1991, în Concertul în sol minor pentru
pian şi orchestră de Mendelssohn, acompaniat de Vlad Conta
şi Orchestra simfonică din Regina; apoi, într-un
entuziasmant recital la celebrul Darke Hall din oraşul
primei orchestre canadiene. Am rămas atunci cu impresia
unui pianist virtuoz de “tip vechi” – eleganţa mijloacelor
sale pianistice şi uşoara excentricitate aminteau de
Horowitz, iar programul recitalului, cu o pondere
importantă acordată unor miniaturi cântate mai rar, avea
un parfum al timpurilor în care manierele, comportamentul
neostentativ şi aristocratic erau normă. Umorul britanic,
atitudinea rezervată pe care zâmbetul binevoitor părea să o
încălzească brusc, păstrând totodată aerul misterios şi
interiorizat, au cucerit atunci publicul meloman canadian.
Nerăbdătoare să-l reascult live după mai bine de 30 de ani,
la Ateneu, pe 20 ianuarie 2023, alături de Filarmonica
bucureşteană dirijată de Gabriel Bebeşelea, mă întrebam
dacă impresia afinităţii sale cu formele muzicale de

dimensiuni reduse va fi confirmată. A fost o plăcere să
constat că nicio clipă Concertul nr. 2 în si bemol major de
Brahms, un colos destinat « categoriei supergrele » la pian,
nu a părut un adversar cu care pianistul să se ia la trântă.
Totul s-a desfăşurat cu cea mai mare naturaleţe. Suflul larg
al primei cadenţe nu a suferit de gâfâieli şi opinteli,
masivitatea leonină a viziunii s-a îmbinat ideal cu
rafinamentul detaliilor; construcţia părţii I cu grupuri
tematice complexe şi tranziţii dezvoltatoare, arhitectura
întregului concert au fost stăpânite perfect. Interacţiunea cu
orchestra, abil condusă de Gabriel Bebeşelea, a fost
desăvârşită: inteligenţa şi însăşi natura lui Stephen Hough
nu îi permit atitudini egotice în această simfonie cu pian
obligat. Pe alocuri, preluările subtile ale unor motive şi

imitaţiile timbrale între pian şi orchestră au amintit de
efectul « interlace » - împletirile sofisticate din arta celtică,
dar realizate cu atâta nonşalanţă, încât păreau să se nască la
faţa locului. Chiar dacă la începutul părţii a doua, Allegro
appassionato, orchestra a sunat prea stufos, ajustările
dinamice şi agogice ale dirijorului la intenţiile solistului au
dovedit certă măiestrie. Tema secundară, de fiecare dată
mai lentă, a fost foarte frumos acompaniată de pizzicato-
urile corzilor, iar după trio, unde episodul cromatic în
octave a sugerat ceţuri nordice, sonoritatea orchestrei în
revenirea primei secţiuni s-a echilibrat în raport cu pianul.
În întregul scherzo, în ciuda caracterului tumultuos, muzica
a respirat şi nu a gonit către un scop incert, cum se întâmplă
de atâtea ori în intepretari mai puţin mature. Violoncelul a
sunat minunat la începutul părţii a treia; de altfel, toată
partida violoncelelor a avut momente foarte frumoase de-
a lungul întregii seri. Hough a reuşit o tranziţie frumoasă de
la arpegiile lente ascendente cu care pianul îşi face intrarea
către un discurs fluid, dând impresia de vorbire liberă, cu
contraste vii între tonul intim şi elanurile ardente (tema-
turbion în si bemol minor). Interpretarea finalului a
însumat toate calităţile pianistului polivalent (Hough este şi
compozitor, scriitor şi pictor): virtuozitate neostentativă,
intelect de nivel înalt, gust impecabil, consistenţă şi
naturaleţe a expresiei, rafinament. Nu e nimic pompos,
nimic grandilocvent în felul său de a face muzică; artificiul,
efectele exterioare sunt eliminate în favoarea firescului
rafinat; soliditatea sa nu trimite neapărat la teluric. La bis,
Stephen Hough a cântat Pasărea-profet de Schumann cu un
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simţ ideal al construcţiei şi cu stranietatea celor obişnuiţi să
contemple l’au-delà şi nevăzutul. 

În Cvartetul cu pian op. 25 de Brahms orchestrat de
Schoenberg, Orchestra Filarmonicii „George Enescu” a
sunat altfel – după sonorităţile masiv-catifelate din
acompaniamentul Concertului nr. 2, imprecizia începutului,
dar şi a reprizei părţii I, stridenţa lemnelor în dialogul cu
corzile din prima secţiune au surprins. Dacă în partea a
doua orchestra a sunat mai omogen, în partea a treia corzile
mari au schimbat balanţa în favoarea susţinerilor armonice.
Originalitatea orchestraţiei finalului – percuţie bogată, cu
xilofon, glockenspiel, tamburină, solo-urile gershwiniene
ale clarinetului, caracterul antrenant al finalului şi voinţa
dirijorului au asigurat succesul la public. Diversitatea
timbrală s-a coagulat într-o direcţie comună mai clară. Cu
o gestică discretă şi fluidă, rotundă, fără asperităţi, Gabriel
Bebeşelea dozează judicios raporturile de tempi dintre
părti, e suplu în agogică şi nu întotdeauna convingător în
registrul maiestuos. În interpretarea din 20 ianuarie,
Cvartetului op. 25 de Brahms-Schoenberg i-au lipsit
contrastele dinamice şi fineţea de care dirijorul şi orchestra
au dat dovadă în acompaniamentul Concertului nr. 2 pentru
pian. Dar întreaga seară a fost un frumos omagiu adus lui
Brahms de personalităţile atât de diferite ale lui Schoenberg
şi ale interpreţilor.

Lena VIERU CONTA

Dirijorul Oleg Caetani şi
violoncelistul Marcel Johannes Kits

Ultimele concerte ale lunii ianuarie la Filarmonica
„George Enescu” au oferit publicului bucureştean prilejul
de a-i reasculta la Bucureşti pe dirijorul Oleg Caetani şi pe
tânărul violoncelist estonian Marcel Johannes Kits. Născut
în 1956 la Lausanne, Oleg Caetani este fiul dirijorului Igor
Markevitch. A fost îndrumat de Nadia Boulanger, iar mai
târziu a studiat cu Kirill Kondraşin şi Ilya Musin. În 1982 a
fost laureat al Concursului „Karajan” de la Berlin, oraş în

care a început o carieră internaţională de succes care îl
poartă şi astăzi pe marile scene ale lumii. A dirijat opera
Oedipe de George Enescu în Germania la Weimar într-un
spectacol regizat de Sorana Coroamă-Stanca. Iar Marcel
Johannes Kits este cunoscut deja publicului nostru după
câştigarea Premiului I al Concursului Internaţional „George
Enescu” în 2018, la vârsta de 23 de ani. De atunci, cariera
sa a continuat să ia avânt, în 2022 fiind laureat cu Premiul
al III-a în cadrul Concursului Internaţional „Regina
Elisabeta” de la Bruxelles. 

Programul prezentat pe scena Ateneului Român a
reunit numele a trei compozitori din perioada
romantismului muzical: Max Bruch, Robert Schumann şi
Franz Liszt. Din creaţia lui Max Bruch am ascultat Kol nidrei
– Adagio pe teme ebraice pentru violoncel şi orchestră, una
dintre cele mai cunoscute lucrări ale compozitorului, alături
de Concertul pentru vioară şi orchestră şi Fantezia scoţiană.
Scrisă în 1881 având la bază două teme ebraice care l-au
impresionat pe Bruch, această lucrare de mici dimensiuni
este o rugăciune cu atmosferă iniţial melancolică şi, mai
apoi, senină, în care solistul are ocazia a-şi etala
expresivitatea. La fel se întâmplă în Concertul pentru
violoncel şi orchestră, compus de Robert Schumann în doar
două săptămâni în 1850 (şi revizuit de mai multe ori în anii
următori). Un lirism profund caracterizează acest opus în
care compozitorul dă frâu liber expresiei poetice şi nu
virtuozităţii solistului. Poate de aceea prezenţa scenică a lui
Marcel Johannes Kits nu a fost convingătoare. M-am
întrebat dacă i s-ar fi potrivit mai bine un concert care să
pună în prim-plan tehnica interpretativă, aşa cum a fost Nr.
1 de Şostakovici, interpretat de el în finala Concursului
„Enescu” 2018. Pentru că atât Kol nidrei, cât şi Concertul lui
Schumann solicită din partea solistului o interpretare
personală, un imaginar sonor bogat şi o maturitate
muzicală cu care violoncelistul estonian, la cei 27 de ani ai
săi, cred că încă nu se poate mândri. 

În partea a doua, Orchestra Filarmonicii „George
Enescu” şi Oleg Caetani au propus monumentala Simfonie
“Dante”, scrisă de Franz Liszt între 1855-1856 şi interpretată

pentru prima dată la Dresda
sub bagheta compozitorului.
Având asemănări cu genul
iniţiat de Liszt, poemul sim-
fonic, însă cu dimensiuni
mult mai ample, această sim-
fonie este una dintre puţinele
structurate în doar două
părţi. Încă din 1840, compo-
zitorul spunea că va scrie o
lucrare bazată pe opera lui
Dante Alighieri. A ales pri-
mele două cânturi, reflectate
în cele două părţi: “Infernul”
şi “Purgatoriul”, în final,
corul cu voci feminine (con-
dus la Ateneu de Iosif Ion
Prunner) evocând Paradisul.
Gestica lui Oleg Caetani a
fost clară şi expresivă, iar au-
diţia acestei lucrări în sala de
concert a însemnat o reală
plăcere.

Andreea KISELEFF
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De o tulburătoare coincidenţă 
şi rafinată respectabilitate

Aşa mi-a părut primul concert simfonic din noul an,
oferit de Orchestra Naţională Radio, cu ocazia Zilei Culturii
Româneşti. De ce coincidenţă? Pentru că toţi compozitorii
cântaţi în seara zilei de 13 ianuarie pe scena Sălii Radio au
fost şi dirijori de mare rezonanţă. De ce rafinată
respectabilitate? Pentru că în programul concertului s-au
reunit valori inestimabile (creatori şi interpreţi), care, din
dubla sau chiar tripla lor ipostază, şi-au lăsat amprenta
asupra culturii şi muzicii, în general, şi în special asupra
simfonicului Radio-ului public, a cărui istorie de mare
anvergură a început cu autorii primelor două lucrări.

Desigur, evenimentul a avut şi un invitat, respectiv
Johannes Brahms – cea mai marcantă personalitate a
muzicii germane neoclasice –, deloc străin de România,
întrucât ne-a vizitat şi a concertat la noi în Transilvania,
acompaniindu-l pe Josef
Joachim.

Debutul serii i-a
revenit lui Theodor Ro-
galski – primul dirijor
din istoria ONR, pe
atunci Societatea Radio,
cu Suita “Cinema”, inter-
pretată acum în prima
audiţie a aranjamentului
şi orchestraţiei semnate
de strănepotul său,
Alexandru Rogalski. Şi
ascultând-o, mărturisesc
că am avut revelaţia fap-
tului că poate pentru
prima dată am întâlnit
un titlu atât de potrivit şi
explicit pentru o lucrare
simfonică: “Cinema”.
Pentru că exact aşa m-am simţit pe tot parcursul desfăşu-
rării suitei. La cinema. 

Ceea ce n-a constituit o surpriză, întrucât Theodor
Rogalski a avut rara capacitate de a transforma sunetele în
imagini, în mai toată creaţia sa, făcând-o atât de filmică şi
teribil de frumoasă. În Suita de faţă, prin mânuirea
excepţională a instrumentelor în parcursul lor împreună
sau separat, prin orchestraţia bogată, de factură neoclasico-
modernă, cu fascinantele-i combinaţii de ritmuri, timbruri,
nuanţe şi culori, cu acorduri şi linii melodice printre cele
mai neaşteptate: când dulci, suavo-melodice, când
viguroase şi puternic-ursuze, când de o duioasă eleganţă,
când cazone, când basmice, când vulcanice, dar toate
cuceritoare, m-a aşezat în faţa unui imens ecran. Ecran pe
care s-au succedat scene cu melodii romantice, spumos-
valsate (în primele două mişcări); altele foarte ritmice,
rapide, ca jocurile noastre populare bărbăteşti din vârf de
munte (mişcarea a treia); apoi o festivitate cazonă cu o
impunătoare fanfară, unde trompeta sună stingerea sau
deşteptarea, aţâţând sau domolind văpaia simţurilor din
petrecere; o alta în care apărea din nou atmosfera dantelată
de salon a anilor ’40-’50 (cu tema din primele două mişcări)
cu muzica mângâietoare scăldată în armonii clasice dar şi
cu tente jazz-istice (mişcarea a cincea); pentru ca apoi,

brusc, să apară un păpuşar care, prin accentele tari de pe
timpii slabi, să mute reflectorul când pe Ileana Cosânzeana,
când pe Zmeu, când pe Baba-Cloanţa; urmată de o învârtită
care, printr-o felurime de procedee particulare lui, să dea
iluzia unui imens fuior care, în final, printr-o magie, să
revină la vaporosul şi înduioşătorul vals de la început. Nu
ştiu dacă asta i-a fost intenţia, deşi presupun că da dar eu
aşa am vizualizat-o. E o lucrare superbă, cu idei şi
orchestraţii inedite, învăluitoare, pline, în egală măsură de
înfrisonante splendori şi de o simplitate ce tulbură.

A urmat Rapsodia Română pentru vioară şi orchestră de
Emanuel Elenescu, dirijorul ce l-a succedat pe Dumitru
D. Botez la Corul Radio şi pe Theodor Rogalski la Orchestra
Simfonică Radio, recunoscut pentru abilităţile sale
excepţionale. Mucalit, cu o prezenţă tonică, debordând de
talent şi umor, Elenescu rămâne o prezenţă emblematică în
cultura şi muzica noastră. La acest ceas sărbătoresc, el a
încântat auditoriul cu cea de-a treia sa ipostază, cea de
compozitor (prima fiind de oboist în Orchestra Radio, a
doua de dirijor tot acolo) cu o lucrare în care aplecarea sa
spre creaţie, prin idei şi teme aparte, dezvăluie adevarăte
sarabande de combinaţii armonice ca şi de culorile subtile
ale liniştii. Începutul aminteşte de Enescu, prin tema
Rapsodiei (apropo de asta, se amuza spunând că e normal
să fie aşa, întrucât pe el îl cheamă El Enescu), apoi prin
izbutita îmbinare între cele mai vii mijloace de expresie ale
artei sonore contemporane şi cântecul popular românesc,
Rapsodia se dezvăluie lirică, senină şi parcă izvorâtă din
poezia nobilă a străvechii noastre muzici. 

Cât priveşte
partitura solistică
(vioara), deosebit de
complexă, cu o melo-
dicitate cursivă, vir-
tuoasă şi cu o paletă
tehnică dificilă dar şi
foarte ofertantă din
punctul de vedere al
nuanţelor şi expresivi-
tăţii, interesant susţi-
nută de dialogul cu/
sau acompaniamentul
orchestrei, şi ea bene-
ficiara unui discurs
mândru, plin de asor-
tate combinaţii colo-
ristice, a relevat din

Rapsodie contrastul cromatic oarecum modal. Tălmăcirea
părţii solistice i-a revenit violonistului de talie internaţională
Gabriel Croitoru, deţinătorul unui impresionant palmares,
dar şi al unei viori Guarnieri, care a aparţinut lui Enescu, cu-
noscută sub numele de “Catedrala”. 

El a avut o pledoarie cu totul excepţională prin
siguranţa mânuirii arcuşului şi, prin arta sa de figurare a
lumilor sonore – cu eleganţă şi vigoare – a scos în evidenţă
frumuseţea senină a lucrării. Cât priveşte bis-ul cerut
insistent de public şi dăruit cu vizibilă plăcere de solist,
respectiv Capriciul nr. 13 de Niccolò Paganini, nu pot să
spun decât că a fost magistral. Aplauzele n-au contenit,
lumea a fost în delir, aş zice în egală măsură pentru cele
două opusuri româneşti, pentru interpretarea fără cusur a
solistului, cât şi pentru dirijorul Adrian Morar şi Orchestra
Naţională Radio.
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În partea a doua a urmat Simfonia nr. 3 de Johannes
Brahms, supranumită de confraţii săi “Eroica” lui Brahms.
Începută la 50 de ani, lucrarea reprezintă cu acurateţe
momentul trecerii de la notorietate la consacrare definitivă,
de la încoronare la resemnare, de la apoteoză la însingurare.
Oricum, ea este cea mai aprope de perfecţiune simfonie a
sa. Tocmai de aceea e destul de dificil de cântat şi nu
totdeauna la îndemâna dirijorilor. Dar în această seară,
mânuitorul baghetei, clujeanul Adrian Morar, cu harul şi
experienţa sa atât de pe scenă cât şi din fosă (lucru foarte
important) a tălmăcit-o credibil şi convingător, prin arta sa
de figurare a lumilor sonore cu corectitudine şi emoţie,
scoţându-i în evidenţă frumuseţea aproape irespirabilă:
bogăţia din travaliul orchestral, lirismul temei din partea a
treia, de o copleşitoare tandreţe şi stilul eclectic, complex şi
neîncorsetat al creatorului. Dirijorul a reuşit performanţa
de a fi un interpret valoros şi un fin acompaniator, un
confortabil colaborator al orchestrei, un bun cititor al
stilurilor şi un abil mânuitor al frazelor, ceea ce i-a permis
să conducă orchestra firesc dar ferm şi să-i scoată în
evidenţă calităţile incontestabile: sound-ul particular,
oarecum solar, cu o vibraţie excelentă în secţiunea
alămurilor, lemnelor şi corzilor, omogenă, cu o sincronizare
perfectă a tuturor compartimentelor. În acest concert, ea a
făcut corp comun cu dirijorul, urmărindu-i cele mai subtile
intenţii, reuşind astfel împreună una dintre foarte bunele ei
apariţii de pe podiumul ce a consacrat-o.

Concertul din 13 ianuarie a fost de o tulburătoare
coincidenţă şi rafinată respectabilitate.

Doina MOGA

Evadaţi din previzibil 
sau tentaţia... crossover

În seara de joi, 19 ianuarie, Studioul de concerte „M.
Jora” a fost gazda unei evoluţii camerale de excepţie, cu
fizionomie de eveniment în viaţa noastră artistică, sub
sintagma “Legends - Classic Rock Meets Contemporary
Classics“, ca „sezon nou” al unui concept iniţiat acum doi
ani, de flautistul Matei Ioachimescu, alături de percuţioniştii
Irina Rădulescu (marimbă) şi Răzvan Florescu (vibrafon),
membri ai Duo-ului „PERCUSSIONescu”. Un proiect
aparte, aşadar, prin originalitatea rostirilor instrumentale, şi
defintoriu pentru acest trio nonconformist, unde culoarea

şi puterea de sugestie a sunetului captează atenţia
permanent, conferind valoare expresivă independentă
fiecărei reuniuni organice de idei muzicale, adunate parcă
în entitaţi eliberate de tradiţie, însă închegate într-o pulsaţie,
uneori discretă, alteori surprinzătoare. Iar segmentele
tematice, cu prescurtări şi extinderi, în succesiuni incitante
ale structurilor, pot fi savurate nu doar prin raportarea la o
anume secvenţă, ci şi pentru concretizarea în sine a faptului
sonor, într-o reală dimensiune a prezentului. Drept
argument, mă pot referi, spre exemplu, la creaţia
compozitorului Mihai Măniceanu, Riffs and Solos,
încredinţată, încă din 2020, flautistului Matei Ioachimescu,
interpretei la marimbă Irina Rădulescu şi vibrafonistului
Răzvan Florescu, o reconfortantă piesă, inclusă în
programul recitalului respectiv. De fapt, fiecare dintre
opţiunile trio-ului „IOACHIMESCU-PERCUSSIONescu” a
trimis adesea gândul către o pluralitate a planurilor şi s-a
configurat într-un model actual de “întâmplare” muzicală,
într-o izbutită încercare de a suprapune timpuri ale artei
experimentale, trecând natural prin diferite forme de
exprimare, de la hard-rock şi heavy-metal, la prog, new-wave,
neo-metal şi contemporary, prin sugestii irepetabile şi
neaşteptate conversaţii instrumentale, mereu, cu o altă
atitudine estetică şi cu o nouă viziune asupra ludicului.
Astfel, hit-uri îndrăgite pretutindeni pe glob, de vreo trei
generaţii de fani rock, precum I Don’t Want to Miss a Thing
(1998), din zestrea grupului american de glam metal
AEROSMITH şi, totodată, soundtrack al filmului
“Armageddon”, Heart-Shaped Box, un single 1993 al
inconfundabilului Curt Cobain, cu trupa sa de grunge
NIRVANA, Sweet Child of Mine (1988), cea mai cunoscută
apariţie de prin top-uri a trupei americane de glam GUNS
N’ ROSES, sau Fear of the Dark, secvenţa titulară a unui
album 1992, în discografia grupului britanic de heavy-metal
IRON MAIDEN, dar şi un „tribut” adus marilor inovatori
ai genului, din fosta trupă londoneză LED ZEPPELIN, şi un
colaj alcatuit din piese METALLICA, şi câteva repere post-
punk alternative, cu americanii THE KILLERS, s-au regăsit
în incitantul playlist al primului concert 2023, susţinut, la
Sala Radio, de flautistul Matei Ioachimescu, împreună cu
Duo-ul „PERCUSSIONescu”. Şi doi dintre cei trei
compozitori români, înscrişi atunci pe afiş, au survolat zona
respectivă de expresie, Gabriel Mălăncioiu, printr-o
interesantă şi sugestivă creaţie de tip conceptual, intitulată
... In Time şi inspirată, un pic, de marele hit din 1970, Child

in Time, al legendarei trupe psychedelice DEEP
PURPLE, şi Andrei Petrache, cu Don’t smoke on the
land, care, în pofida tinereţii sale, a dat parcă
impresia unor discrete „aluzii” la un alt hit DEEP
PURPLE, Smoke on the Water (1972) şi chiar la piesa
de jazz din anii cinzeci Don’t Smoke in the Bed.
Trebuie menţionat şi faptul că amintitele
întruchipări artistice din rock-ului mondial au fost
oferite, spre audiţie, numerosului public, in
aranjamentele chitaristului şi compozitorului
argentinian Jorge Rojas, capabil oricând să re-
inventeze stilurile crossover şi fusion, dar şi să
obţină un rezultat foarte bun al ecuaţiei ce vizează
experienţa proprie, imaginaţia sa în materie de
alchimii timbrale şi forţa emoţională, unde totul
comunică şi urmează “legile” unui demers
cameral veritabil, revelatoare fiind, pe de o parte,
eleganţa şi plasticitatea imaginii sonore, căutarea
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de nuanţe adecvate şi punctarea traseului melodic într-un
permanent dialog instrumental, iar pe de altă parte,
experimentarea provocatoare a mai multor tehnici de
execuţie printr-o dificultate reală a scriiturii partiturilor,
proiectarea de originale arhitecturi metro-ritmice cu o
vivacitate electrizanta şi înlănţuirea năvalnică a frazelor
muzicale. Altfel spus, câtă virtuozitate şi versatilitate, atâta
măiestrie interpretativă! 

Mirela STOENESCU-TOLLEA

Concert extraordinar
În 20 ianuarie 2023, Orchestra Naţională Radio i-a

avut ca invitaţi pe dirijorul finlandez Kalle Kuusava şi pe
flautistul Matei Ioachimescu, într-un program atractiv, care
a cuprins selecţiuni din operele Evgheni Oneghin de
Ceaikovski şi Carmen de Bizet, precum şi Suita alcătuită din
muzica baletului Lacul lebedelor de Ceaikovski. În cadrul
evenimentului au mai fost prezentate şi alte creaţii de succes:
uvertura operei Oberon de Carl Maria von Weber şi
Concertino pentru flaut şi orchestră de Cécile Chaminade.
Prezenţa publicului numeros în Sala Radio (în care s-au aflat
mulţi iubitori ai operei) s-a datorat atât repertoriului ofertant,
cât şi valorii incontestabile a muzicienilor de pe scenă:
solistul, dirijorul şi ansamblul orchestral.

În deschiderea programului a fost prezentată
Uvertura operei Oberon de Carl Maria von Weber, lucrare de
anvergură simfonică, ce se bucură de mare popularitate şi
astăzi pe toate meridianele lumii. Compozitorul a fost
fermecat din copilărie de întâmplările eroului din basmul cu
acelaşi nume. Este interesant de menţionat faptul că Weber
a scris uvertura mai târziu, realizând în paralel o genială
sinteză a operei prin intermediul ineditei simfonizări a
momentelor ilustrative şi prin evocarea trăirilor afective ale
eroilor acţiunii. Compozitorul se remarcă prin măiestria cu
care caracterizează întâmplările şi personajele prin
intermediul coloritului instrumental şi prin talentul
incontestabil de orchestrator. Uvertura constituie în acelaşi
timp o piatră de încercare pentru dirijori. Sub bagheta
inspirată a dirijorului Kalle Kuusava, Orchestra Naţională
Radio a realizat o versiune antrenantă a lucrării, plină de
culoare, de fantezie şi de impetuozitate. 

Flautistul Matei Ioachimescu – muzician român
polivalent, stabilit la Viena –, este apreciat atât pentru
repertoriul său clasic, cât şi pentru apariţiile în concerte de
muzică contemporană, ori în proiecte independente, definite
prin inedit şi creativitate. Pe scena Sălii Radio, domnia sa a
susţinut două concerte în zilele de 19 şi 20 ianuarie. În cadrul
turneului Recital Legends, Classic Rock Meets Contemporary
Classics, artistul a colaborat în data de 19 ianuarie cu duo-ul
PERCUSSIONescu, într-un program variat, alcătuit din
lucrări ale unor compozitori originali, dintre care îi
menţionăm pe românii Gabriel Mălăncioiu, Mihai
Măniceanu şi Andrei Petrache. În 20 ianuarie 2023, în
concertul pe care îl comentez, a interpretat trei lucrări
cuceritoare din repertoriul clasic. Programul a debutat cu
Concertino pentru flaut şi orchestră în re major, opus 107, al
compozitoarei Cécile Chaminade (1857-1944), care, în anul
1913, a primit Legiunea de Onoare a Franţei. Elaborată în
anul 1902, în formă A-B-A-C, lucrarea concertantă este o
adevărată bijuterie muzicală, care se regăseşte în repertoriul
flautiştilor. Muzica inspirată, ce îmbină original
melodicitatea cuceritore cu virtuozitatea şi strălucirea, oferă

imense satisfacţii atât interpreţilor cât şi publicului.
Versiunea flautistului Matei Ioachimescu s-a remarcat prin
fantezie, naturaleţe şi bogăţie expresivă. Solistul a
întruchipat un caleidoscop de imagini muzicale fascinante,
derulate cinematografic. Motivele şi frazele muzicale cu
caracter melodic au fost conturate cu nobleţe şi generozitate,
în timp ce pasajele de virtuozitate şi cadenţa au reliefat
tehnica sa impecabilă, asociată cu elanul şi bucuria fără egal
pe care i le transmite muzica. Solistul a fost susţinut cu
atenţie şi sensibilitate de dirijor şi de orchestră. Versiunea
realizată prin colaborarea artistică de nivel superior a
muzicienilor a entuziasmat şi a cucerit auditoriul. 

Evenimentul de la Sala Radio aa continuat cu celebra
arie a lui Lenski din opera Evgheni Oneghin de P. I.
Ceaikovski, prezentată într-un aranjament original, semnat
de flautistul Matei Ioachimescu. Muzicianul ne-a dezvăluit
cu această ocazie o altă faţetă a personalităţii sale. Superba
arie cunoaşte numeroase versiuni instrumentale, în afara
celei dedicate flautului. Mi-am amintit cu emoţie şi de
interpretarea tenorului Teodor Ilincăi (în rolul lui Lenski) de

pe scena Operei Naţionale din Bucureşti. Revenind la
concertul de pe scena Sălii Radio, am apreciat atât fantezia
flautistului în realizarea aranjamentului, ca şi calitatea
excelentă a prestaţiei sale artistice. Dacă în aria lui Lenski,
predomină aspectul cantabil şi profunzimea expresivă (în
care idiomul liric se îmbină firesc cu idiomul narativ), în
versiunea oferită de flautist am perceput prezenţa multor
pasaje de virtuozitate realizate cu măiestrie şi dezinvoltură.
În cea de-a treia lucrare selectată de Matei Ioachimescu:
Fantezia briliantă pe teme din opera ”Carmen” de Georges Bizet
(prezentată în aranjamentul pentru flaut şi orchestră semnat
de François Borne), am admirat plenar elanul, virtuozitatea,
strălucirea şi bucuria de a cânta a interpretului. Colaborarea
sa cu dirijorul şi orchestra a fost excelentă prin
profesionalismul şi viziunea unitară asupra repertoriului
abordat. Împreună au contribuit la realizarea unui spectacol
cuceritor, care a îmbinat virtuozitatea cu lirismul într-o frescă
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sonoră insolită. Recent ascultasem Fantezia pe teme din
Carmen de Bizet, pentru clarinet şi orchestră, scrisă de
Alexander Rosenblatt - o versiune antrenantă, cu elemente
de limbaj modern, în care sunt percepute influenţe jazz-istice.

Seara muzicală s-a încheiat cu celebra Suită din „Lacul
lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski, creaţie plină de farmec şi
culoare. Frumuseţea muzicii şi calitatea superioară a
interpretării, au determinat publicul să aplaude după fiecare
parte a suitei. Experimentat în muzica de operă şi balet (cu
numeroase colaborări cu teatre europene), dirijorul a
coordonat cu eleganţă, cu autoritate şi bun gust ansamblul
orchestral. Muzica bogată în nuanţe emoţionale, a
întruchipat sugestiv povestea de la baza libretului ales de
compozitor. În conformitate cu momentele baletului, muzica
a transmis patetismul, a evocat nostalgia, graţia şi nobleţea
melodică, dragostea dintre Odette şi Siegfried (umbrită de
ameninţările geniului rău), balul de la curtea prinţului şi
victoria binelui asupra răului. Pe parcursul desfăşurării ei,
am admirat prestaţia de înalt nivel artistic a diferitelor
compartimente orchestrale şi a unor instrumente soliste, ca
şi frumuseţea sonorităţii realizate sub conducerea dirijorului.
Împreună cu ansamblul, Kalle Kussava a redat cu măiestrie
dramatismul şi simfonismul caracteristice lucrării. A realizat
o versiune valoroasă a lucrării, care a fost răsplătită cu
aplauzele entuziaste ale publicului. Câştigător
al Concursului European de Dirijat de la Oslo în 2013 şi
laureat al Concursul “Evgheni Svetlanov” de la Paris în 2014,
dirijorul finlandez realizează versiuni simfonice remarcabile
prin autenticitate, măiestrie, bun gust şi echilibru. Sub
bagheta sa, pe scena Sălii Radio, fantezia şi rigoarea s-au
îmbinat firesc, având drept rezultat performanţe
interpretative admirabile, de înalt nivel artistic. Întregul
eveniment s-a desfăşurat sub semnnul profesionalismului,
al pasiunii şi bucuriei de a dărui publicului momente de
înaltă ţinută artistică şi emoţii autentice. Concertul a oferit
nu doar repere de înalt nivel interpretativ, ci şi imense
satisfacţii sufleteşti şi estetice.

Carmen MANEA

Pianissimo (im)possibile
Vineri, 27 ianuarie 2023, de la orele 19:00, pe scena

Sălii Radio s-a desfăşurat un concert extraordinar care a
avut-o ca protagonistă pe soprana Valentina Naforniţa.
Alături de aceasta au evoluat dirijorul francez Laurent
Wagner, Orchestra şi Corul Academic Radio. Programul serii
a fost alcătuit din pagini celebre semnate de compozitori
precum Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Pietro Mascagni,
Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Johann Strauss-fiul sau
Franz Lehár, inspirat alternate.

Valentina Naforniţa a strălucit la propriu şi la figurat,
păşind nonşalant într-o rochie deosebită, dintr-un material
preţios de culoare albă. A dezvăluit un timbru cald, matur,
voluptuos. Soprana a utilizat întreaga paletă de nuanţe, de la
fortissimo viguros, prezent, răsunător, până la cel mai
imperceptibil pianissimo, susţinut cu măiestrie de o tehnică
vocală excelent stăpânită. Trecerile line între registre, au fost,
de asemenea, executate cu multă implicare. Într-o lume în
care pentru o solistă de operă e mai facil să cânte tare,
Valentina Naforniţa a desfătat publicul prin pianissimele
delicate, vii, strălucitoare, abil integrate în contrastul dinamic.
Aceasta este, probabil, semnătura ei sonoră. Sub conducerea
lui Laurent Wagner, şi orchestra a menajat-o pe solistă,
creând spaţiul sonor propice desăvârşirii acestor pianissime.

Solista s-a metamorfozat cu fiecare arie, demonstrând
o bună parte din calităţile vocale şi actoriceşti. Însă, mai mult
decât atât, a reuşit să redea caracterul specific fiecărui
compozitor şi perioade de creaţie, s-a adaptat atât de rapid
schimbărilor de temperament şi emisie necesare interpretării
fiecărui personaj, a cântat în stil. Astfel, în decurs de o oră şi
jumătate, am asistat la o paradă a unora dintre cele mai
spectaculoase şi dificile roluri de operă şi operetă, toate
purtând pecetea calităţii vocale incontestabile a Valentinei
Naforniţa. Starea intimă, de rugăciune, a planat pe tot
parcursul ariei „Ave Maria” din Cavalleria rusticana de Pietro
Mascagni, care s-a încheiat cu o acută în pianissimo possibile,
vie şi catifelată. Valentina Naforniţa a oferit o notă de
prospeţime ariei „Mesícku na nebi hlubokém” din opera
Rusalka de Antonín Dvořák, un fragment muzical ultra-
cântat şi exploatat. Caracterul Giudittei a răsunat, de

asemenea, jovial şi ardent, iar finalul a fost completat de
intervenţia Corului Academic Radio, aşa cum rar am auzit în
concerte.

Pentru ultimele două arii, solista a ales o rochie verde-
smarald cu o croială aproape clasică şi a dat glas ariei
„Ebben, ne andrò lontana” din La Wally de Alfredo Catalani
şi solicitantului „Csárdás” din opereta Die Fledermaus de
Johann Strauss-fiul.

Dirijorul Laurent Wagner a fost energic, sprinten, mai
mereu în pas alergător atunci când intra pe scenă şi foarte
sugestiv în mişcări (în special în poemul simfonic Vltava de
Bedřich Smetana, lucrarea care a deschis seara). A avut o
gestică echilibrată, făcând economie acolo unde s-a putut şi
implicându-se total atunci când discursul muzical solicita
acest lucru. Sub bagheta sa, orchestra a sunat omogen,
contrastele forte-piano au fost adecvat realizate, iar
instrumentele soliste şi-au predat ştafeta fără cusur. În
„Intermezzo”-ul din Manon Lescaut de Giacomo Puccini,
vioara, violele şi violoncelele soliste au conturat un dialog

13ACTUALITATEA MUZICALĂ � Nr. 2 � Februarie 2023

Pe scena Sălii Radio

Valen�na Naforniţă

Fo
to

: D
or

u 
G

og
ul

an
ce

a



sensibil, melancolic. Geniul lui Puccini
s-a reflectat, concentrat, în această
capodoperă instrumentală. 

Laurent Wagner a acordat o
atenţie deosebită momentelor cu cor, pe
care le-a condus cu multă măiestrie.
Corul Academic Radio, pregătit de

dirijorul Ciprian Ţuţu, şi-a însuşit bine
repertoriul operistic, având o pronunţie
inteligibilă. A făcut faţă cu brio în
fortissimo, însă fără a forţa. Sunetele
ţinute au avut tendinţa de a se
desăvârşi într-o frazare bună. S-au
descurcat atât în „Va, pensiero” din

Nabucco de Giuseppe Verdi,
cât şi în intervenţiile din
Otello, mult mai incisive.
Corul a sunat bine şi pe
momentele în care
acompaniamentul era
rarefiat. 

Din păcate publicul
needucat a lovit din nou,
fâţâindu-se fără nicio jenă
printre scaune în timp ce
muzicienii erau în toiul
travaliului artistic.

În finalul concertului,
pentru a opri ovaţiile
publicului într-un mod
original şi amuzant, dirijorul
Laurent Wagner a arătat
spectatorilor că mai are pe

pupitru o partitură ce urmează a fi
interpretată. Pentru bis, Valentina
Naforniţa a ales, deloc întâmplător, aria
Contesei din Nunta lui Figaro de
Wolfgang Amadeus Mozart, întrucât,
la 27 ianuarie 2023 s-au împlinit 267 de
ani de la naşterea compozitorului. De
altfel, în data de 25 noiembrie 2022,
soprana a fost invitată să interpreteze
chiar acest rol la Opera Naţională din
Bucureşti.

Prezenţa Valentinei Naforniţa pe
scena Sălii Radio a fost cu siguranţă un
eveniment remarcabil, care va rămâne
pentru un timp în memoria
melomanilor, eveniment a cărui
strălucire a fost amplificată de
profesionalismul dirijorului Laurent
Wagner şi al ansamblurilor, precum şi
de repertoriul format din bijuterii ale
muzicii universale. Concertul a fost
transmis live pe frecvenţele Radio
România Cultural şi Radio România
Muzical. 

Teodora CONSTANTINESCU

Cristian Sandu despre curente,
tendinţe şi multiculturalitate 

în arta dirijorală 
În perioada 11-13 ianuarie 2023 în Valencia – Spania a

avut loc Conferinţa Internaţională a Dirijorilor. În cea de-a
doua zi a simpozionului, Conf.univ. Dr. Cristian Sandu a
prezentat lucrarea intitulată „Style versus Tradition between
the Old and the Modern in Cavalleria Rusticana and its
Performative Benchmarks from the Conductor’s Perspective”
(Stil şi tradiţie între vetust şi modern în Cavalleria Rusticana şi
reperele sale interpretative din perspectivă dirijorală). În
cadrul conferinţei au fost abordate mai multe subiecte despre
care vom afla în cele ce urmează de la profesorul şi dirijorul
român.

Norela-Liviana Costea: Domnule Cristian Sandu, cum
s-au desfăşurat cele trei zile de conferinţe susţinute de dirijorii din
întreaga lume? Care au fost principalele subiecte abordate de colegii
participanţi?

Cristian Sandu: Au fost trei zile pline de comunicări
extrem de interesante în care dirijori, cercetători muzicali,
editori sau directori muzicali au abordat arta dirijorală din
perspective extrem de diferite. Am asistat la prezentări axate
pe: managementul dirijorului în relaţia cu orchestra,
leadershipul ca efect constructiv în evoluţia unui ansamblu,
abordarea filologică şi importanţa studiului manuscriselor în
interpretare, dirijatul ca profesie, panelul femeilor dirijor,
muzica – abordare interdisciplinară sau aspectul
multicultural al dirijatului. Am asistat de asemenea la un
workshop cu dirijorii Enrique Garcia Asensio şi Cristobal
Soler precum şi la o evocare emoţionantă a marelui maestru
Jesus Lopez Cobos.

N.L.C.: Ne puteţi descrie în câteva cuvinte concluziile
analizei pe care dvs. aţi prezentat-o şi care au fost reacţiile colegilor
prezenţi?

C.S.: Cercetarea mea a analizat filiera tradiţiei în
interpretarea de operă. Cum se naşte o tradiţie, cum rezistă în

timp şi cum este transmisă mai departe în interiorul unui stil
muzical. Studiul de caz a fost opera Cavalleria rusticana de
Pietro Mascagni, o operă înregistrată cu însuşi compozitorul
la pupitru – un teren extrem de ofertant pentru clarificarea
dihotomiei în privinţa tradiţiei şi stilului interpretativ. Am
avut un feedback deosebit de dinamic din partea colegilor,

prezentarea în sine deschizând drumul unor discuţii extrem
de interesante ce sper că se vor concretiza şi prin cercetări
ulterioare în colaborare. 

N.L.C.: Cum aţi descrie tendinţele de abordare
interpretativă a dirijorilor, în lumina celor trei zile de prezentări?

C.S.: O primă impresie ar fi că se merge foarte mult pe
inter-disciplinaritate; probabil acesta este şi viitorul. Desigur,
în ceea ce priveşte tehnica şi limbajul dirijoral, fiecare
participant s-a identificat cu o anumită şcoală (americană,
britanică, spaniolă, austriacă etc.) în prezentarea proprie, cu
particularizări şi obiectivări specifice, dar nu au lipsit nici
abordările filosofice, mistice sau lingvistice în relaţie cu arta
dirijorală.

Interviu de Norela-Liviana COSTEA
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Ziua Culturii Naţionale
O îmbinare sublimă 

între muzică şi poezie
Pentru că apreciem cultura românească şi o păstrăm

în sufletele noastre, Muzeul Naţional „George Enescu” în
parteneriat cu UNMB ne-a propus un concert dedicat zilei
culturii naţionale, în seara de 15 ianuarie 2023. S-au
interpretat piese scrise de compozitori români, iar
protagoniştii serii au fost studenţii claselor de canto din
cadrul Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti.
Evenimentul s-a desfăşurat în sala de concerte „George
Enescu” a universităţii.  

În debutul serii, dar şi în alte două momente inserate
printre piesele muzicale, Irina Movilă – actriţă a Teatrului
Naţional Bucureşti – a recitat din lirica eminesciană, cu o
interpretare profundă a textelor şi un ton cu totul personal. 

În partea muzicală a serii am ascultat câţiva studenţi
de la clasa prof. univ. dr. Bianca Manoleanu, acompaniaţi la
pian de conf. univ. dr. Raluca Ouatu. Prima care a intrat pe
scenă a fost soprana Isabela Stănescu cu piesa De ce nu-mi
vii? (pe versuri de Mihai Eminescu) de Gheorghe Dima.
Caracterul nostalgic al piesei a fost bine evidenţiat de
solistă, care ne-a încântat auzul cu o interpretare plină de
patos. Al doilea lied încredinţat Isabelei Stănescu a fost Hora
în grădină (pe versuri de Tudor Arghezi) de Mihail Jora,
lucrare a cărei latură jucăuşă, în caracter vivace, a fost
interpretată jovial, cuceritor. A urmat lucrarea Dor (pe
versuri de Siegfried Trebitsch, traducere de R. Marcovici)
compusă de Ionel Perlea, în care baritonul Cristian Ruja, cu
timbrul său plin şi omogen, ne-a transmis nostalgia din
aceste versuri. 

În cadrul evenimentului au fost invitate două so-
prane care au îmbogăţit repertoriul cu nume de mare an-
vergură în istoria muzicii
româneşti, fiind acompa-
niate la pian de Ioana Gâr-
leanu.          Daniela Monica
Luca, soprană de colora-
tură, în Doina Stăncuţei de
Tiberiu Brediceanu, a relie-
fat bine caracterul piesei,
realizând într-un mod na-
tural contrastele dintre
părţile meditative şi cele jo-
viale. Cea de-a doua invi-
tată, Irina Manoleanu, ne-a
prezentat lucrarea Cântec de
zori de Nicolae Coman, în
care a reuşit o foarte expre-
sivă interpretare.

Au urmat pe scenă
studenţii de la clasa de
canto-lied a Cda. dr. Ştefan
Ignat, acompaniaţi la pian
de Cda. dr. Roman Manoleanu. Soprana Nicoleta Nistor
ne-a prezentat lucrarea Umbra de George Cavadia.
Interpretarea acesteia s-a folosit de nuanţe moderate ca
intensitate, pentru a evidenţia cursivitatea ideii muzicale.
Basul Horia Radu a interpretat Veselie de Pascal Bentoiu,
piesă  căreia i-a conferit un caracter vivace, jucăuş. 

Soprana Simona Bucur a interpretat apoi aria
Roxandei din opera Ion Vodă cel cumplit de Gheorghe

Dumitrescu. Este interesant cum şi-a construit discursul
muzical, pornind de la nuanţe mici astfel încât să
evidenţieze tristeţea din sufletul personajului, iar la părţile
în care Roxanda spera să se revadă cu alesul inimii ei, solista
a conferit interpretării multă expresivitate într-o frazare
cursivă. O a doua piesă interpretată de Simona Bucur a fost
Te ştiam numai din nume de Eugen Doga, încântându-ne cu
o interpretare destinsă, într-o notă de reverie. 

A urmat piesa Revedere (pe versuri de Mihai
Eminescu) de Aurel Eliade, în interpretarea baritonului
David Miron. Acesta ne-a prezentat un discurs muzical
dramatic pe care l-a personalizat cu o paletă bogată de
nuanţe şi un timbru omogen. 

Pe parcursul concertului s-au cântat mai multe
lucrări de George Enescu. Astfel, mezzo-soprana Theona
Iurcovschi (de la clasa prof. univ. dr. Bianca Manoleanu)
ne-a încântat auzul cu Entsagen, pe versuri de Carmen
Sylva, conturând caracterul dramatic al piesei prin folosirea
unor nuanţe puternice şi construindu-şi discursul muzical
cu o dinamică muzicală plină de contraste. 

Tot pe versuri de Carmen Sylva, o a doua lucrare
compusă de George Enescu - Schlafos (Fără somn) - a fost
interpretată de baritonul Andrei Marinache (clasa de canto-
lied a Cda. dr. Ştefan Ignat) cu o bună evidenţiere a ideii
muzical-dramatice, având un colorit închis datorită
planurilor sonore care treceau progresiv din registrul
mediu în cel grav, pe care solistul le-a evidenţiat prin
contraste de nuanţe.

Şi pentru ca seara să se încheie tot cu o lucrare ce
aparţine creaţiei enesciene, mezzo-soprana Antonia Lungu
a interpretat piesa Languir me fais (Dorul mă face...) din Ciclul
Şapte cântece pe versuri de Clément Marot. Interpretarea a avut
o notă de nobleţe şi eleganţă. Am remarcat cât de sigur a
realizat salturile în registrul acut, fără ca sunetul să pară

ascuţit sau deschis, precum şi reliefarea caracterului
dramatic, cu momente de mare tensiune, dar şi cu părţi
calme, pline de sentiment. 

Apreciez ca foarte reuşită iniţiativa celor două
instituţii de a realiza un concert cu muzică şi poezie
românească, prin care să celebrăm – în ziua de 15 ianuarie –
cultura naţională.

Sarah RIZESCU
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Ziua Culturii Naţionale

AM

Filarmonica
Lyra-George Cavadia Brăila

Concert simfonic dedicat
Zilei Unirii Principatelor Române

Brăila este oraşul care a dat ţării numeroase
personalităţi în toate domeniile, este ”oraşul dunărean al
muzicii şi al artelor”, publicul de aici fiind renumit pentru
entuziasmul, căldura, aprecierea şi recunoştiinţa cu care îşi
întâmpină artiştii, de fiecare dată. Poate de aceea, dorinţa

de a avea o instituţie muzicală care să corespundă nevoilor
culturale ale comunităţii s-a materializat încă din 1883, prin
înfiinţarea Societăţii Filarmonice Lyra, ca urmare a
iniţiativei unui grup de entuziaşti iubitori de muzică
din care făcea parte şi muzicianul George Cavadia,
cel care va contribui cu generozitate la construirea
Palatului Lyra, o bijuterie arhitectonică a oraşului, dar
şi la constituirea a două importante ansambluri
instrumentale: fanfara şi orchestra simfonică.

Interesul pentru conservarea tradiţiilor
muzicale ale oraşului s-a păstrat permanent, de-a
lungul timpului, astfel că, în anul 2016,  prin
reorganizarea instituţiei de spectacole Lyra,  Consiliul
Judeţean a denumit Filarmonica cu numele lui
George Cavadia, aducând astfel un omagiu marelui
om de cultură brăilean.

Manifestările programate în luna ianuarie a
acestui an s-au desfăşurat  sub semnul promovării
muzicii româneşti,  marcând astfel aniversările din această
perioadă: Ziua Culturii Naţionale (15 ianuarie), Ziua Unirii
Principatelor Române ( 24 ianuarie) şi 655 de ani de la
atestarea Brăilei (20 ianuarie 1368).

Concertul simfonic din 24 ianuarie a.c.,sugestiv
intitulat „Unire sfântă şi frăţească”  a fost dedicat Zilei
Unirii Principatelor Române, un eveniment de excepţie,
pregătit cu multă atenţie şi preţuire de managerul
instituţiei, col. (r). profesor Petrea Gogu, care s-a implicat
în toate detaliile organizării, de la alegerea lucrărilor din
program, selectarea soliştilor invitaţi, până la conducerea
muzicală a întregului ansamblu.

Întreaga seară a avut farmecul unei întoarceri în
timp, la acele vremuri de altădată când armoniile muzicii
româneşti se făceau auzite permanent în sălile de concert.

Am reascultat cu plăcere Uvertura Moldova şi Preludiul la
opera Petru Rareş de Eduard Caudella, Uvertura Ştefan cel
Mare de Iacob Mureşianu, Uvertura la opereta Lăsaţi-mă să
cânt de Gherase Dendrino, dar şi celebrul vals Valurile
Dunării de Iosif Ivanovici, adevărate bijuterii ale istoriei
muzicii româneşti.

Dirijorul Petre Gogu este unul dintre susţinătorii
fervenţi ai promovării permanente a muzicii româneşti, iar
această pasiune s-a simţit în evoluţia întregului concert.
Coordonarea dirijorală atentă, precisă, expresivă sau
energică după caz, urmărind sensul dramaturgic al
discursului muzical, a conferit întregului program valoare
şi siguranţă.

Mica vedetă a serii a fost violonistul de 9 ani,
Fabian Andrei Titea, elev în clasa a III-a a Liceului de
Arte Dimitrie Cuclin din Galaţi, prof. îndrumător
Marian Sava, care a interpretat cu siguranţă,
dezinvoltură, bravură şi multă sensibilitate Balada
pentru vioară şi orchestră de George Enescu. Laureat
cu punctaj maxim a numeroase competiţii naţionale
şi internaţionale micul violonist are deja în palmares
concerte alături de orchestre simfonice din Galaţi,
Braşov şi acum, Brăila.

Personalitate artistică polivalentă, cântăreţ,
regizor, director artistic, tenorul Adrian Mărginean a
susţinut mare parte a lucrărilor din program,
interpretând cu un timbru strălucitor, expresivitate şi
frazare inteligentă o serie de arii binecunoscute din
operete româneşti de Filaret Barbu, Gherase
Dendrino, George Grigoriu, dar şi celebra partitură

semnată de Zolt Kerestely, Copacul, primită cu multă
căldură şi emoţie de publicul brăilean.

Audierea celebrei lucrări Moment muzical de Nicolae
Kirculescu, binecunoscută de publicul larg ca generic
muzical al emisiunii Teleenciclopedia a stârnit nostalgii şi
bucurie totodată. Pianistul Ciprian Oloi, solistul lucrării a
redat cu siguranţă, claritate şi virtuozitate întreaga
partitură, confirmând  bogata şi atractiva sa carte de vizită
ce cuprinde studii desăvârşite la Chişinău şi Orlando,
Florida (SUA) şi o susţinută activitate concertistică pe
scenele lumii.

Seara s-a încheiat cu o imensă Horă a Unirii, în care
spectatorii s-au prins spontan, cântată cu bucurie de
orchestra simfonică, grupul coral al Filarmonicii, soliştii şi
toţi cei prezenţi, într-o autentică trăire românească, „sfântă
şi frăţească”. 

Laura SAVA

Orchestra de cameră George Cavadia, dirijor Petrea Gogu

Orchestra de cameră George Cavadia, solist Adrian Mărginean
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In memoriam
Recital pianistic dedicat 

Martei Paladi

De-a lungul vremii, şcoala pedagogică pianistică
românească a strălucit prin activitatea unor nume intrate
în istorie, Florica Musicescu şi Constanţa Erbiceanu fiind
poate cele mai sonore dintre acestea. Urmând exemplul
celor două ilustre înaintaşe, generaţiile următoare au
continuat să şlefuiască talente atât pe băncile celor două
licee de muzică bucureştene cât şi la Conservatorul din
capitală, şi nu numai, Gina Solomon, Mircea Costache,
Ana Pitiş, Lavinia Coman, ş.a fiind la rândul lor modele
pentru pedagogii de astăzi. Din aceste generaţii de mari
dascăli a făcut parte şi doamna Marta Paladi, o aristocrată
a pedagogiei pianistice autohtone, ale cărei sfaturi au
contribuit la formarea unor importanţi interpreţi ai
claviaturii, şi muzicieni ce s-au îndreptat ulterior şi spre
alte zone ale vieţii artistice. 

În urmă cu 12 ani, distinsa profesoară, o
intelectuală veritabilă, era aniversată cu ocazia împlinirii
vârstei de 80 de ani pe scena Ateneului Român într-un
eveniment memorabil, ale cărui cuvinte finale, rostite ca o

promisiune de către sărbătorită – „Ne revedem peste 10 ani”
– au rămas profund întipărite în sufletul discipolilor săi
ce au înconjurat-o cu dragoste şi recunoştinţă. Trecerea
timpului a fost însă implacabilă şi în apropierea unei noi
zile aniversare, Marta Paladi îşi priveşte discipolii dintre
stele, alături de iubitul său soţ, compozitorul Radu Paladi,
probabil încântată că aceştia nu au uitat-o şi s-au adunat

să-i cinstească memoria într-un vibrant recital, ce ar fi
putut sta şi sub un titlu ce ar fi citat dedicaţia Concertului
pentru vioară şi orchestră de Alban Berg, „În amintirea unui
înger”. 

Iniţiatorul evenimentului a fost pianistul Viniciu
Moroianu, care a întâlnit deschiderea şi bucuria doamnei
director Venera Babeş de a găzdui recitalul în incinta
Colegiului Naţional de Arte „Dinu Lipatti”, instituţie în
care distinsa Marta Paladi a activat mai bine de jumătate
de veac. Drept urmare, după-amiaza de 18 ianuarie 2023
i-a adunat în Sala „Bach” a Colegiului pe discipolii, foştii
colegi de cancelarie şi membrii familiei celei omagiate dar
şi pe tineri pedagogi, încă din debut simţindu-se emoţia
momentului. Avându-i ca invitaţi pe pianistul Viniciu
Moroianu, muzicologul Valentina Sandu-Dediu, ambii
discipoli ai Martei Paladi, compozitorul Dan Dediu
(preşedintele U.C.M.R.) şi profesorul Nicolae Racu,
alături de Tudor şi Ani Paladi (fiul şi nora doamnei Marta
Paladi), după-amiaza a început, după cuvântul
introductiv rostit de doamna director Venera Babeş, cu
depănarea amintirilor celor doi discipoli ai distinsei
profesoare omagiate, prin care au fost reliefate calitatea
umană şi profesională a acesteia, aristocraţia sa şi cultura

pe care o avea, precum şi modul cald în care îşi
transmitea observaţiile sau îi îndruma pe elevii săi
spre lectură sau spre ascultarea unui număr
important de înregistrări cu mari pianişti.
Completate şi de rememorările profesorului Nicolae
Racu, fost coleg de cancelarie cu Marta Paladi chiar
în cadrul Colegiului „Dinu Lipatti”, momentele de
remember au fost unite de interludii artistice,
desfăşurate live sau transmise prin înregistrări video,
aşa cum s-a întâmplat cu mesajul transmis de
Ramona Horvath şi cu piesa în manieră jazz scrisă
de Billy Strayhorn pe care pianista a interpretat-o. I-
am putut aplauda pe Viniciu Moroianu în Sonata în
la major părţile I şi III de Franz Schubert (acesta era
unul dintre compozitorii preferaţi de familia Paladi)
şi pe duo-ul pianistic Valentina şi Dan Dediu, care a
prezentat în primă audiţie absolută selecţiuni din
Suita pentru pian la patru mâini din opera O scrisoare
pierdută a aceluiaşi Dan Dediu (este vorba de
Introducere şi Vals pe tema ariei lui Zoe, Gnossienă
întreruptă pe tema ariei lui Caţavencu şi Tarantella pe
tema ariei lui Tipătescu); acestora li s-au alăturat
două dintre elevele Colegiului „Dinu Lipatti” ce ne-
au reamintit de muzica pentru pian lui Radu Paladi,
Sofia Codiţă (clasa a III-a, prof. Claudiu Pitulan)
interpretând Joc din Suita pentru pian, iar Ana-Maria
Ilie (clasa a X-a, prof. Alina Balaban) piesa Rondo a
capriccio, într-o remarcabilă versiune interpretativă. 

Desfăşurat într-un cadru familial, cald şi
vibrant, recitalul s-a încheiat în emoţiile celor
prezenţi care au privit prin intermediul imaginii

momentul final al concertului omagial din urmă cu peste
un deceniu de la Ateneu, unde după interpretarea piesei
corale Dar de nuntă, emblematică pentru Radu Paladi, au
putut fi revăzuţi cei doi soţi Paladi aflaţi la vârsta
senectuţii, cu puţină vreme înaintea trecerii lor în lumea
fără de dor. 

Mădălin Alexandru STĂNESCU
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Concert-portret Mihai Moldovan
Studioul de concerte al Academiei Naţionale de

Muzică „Gh. Dima” a găzduit, la finele anului trecut, un
concert omagial dedicat compozitorului Mihai Moldovan
(1937-1981). Compozitorul român, născut la Dej, s-a format
la Liceul de Muzică din Cluj, pentru ca mai apoi să înceapă
studiile de compoziţie la Conservator, la clasa maestrului
Sigismund Toduţă, completându-şi formarea cu profesori
precum Tudor Jarda, Liviu Comes şi Traian Mârza. Încă din
anii de studenţie, asistă la audierea primelor sale opusuri,
puse în scenă de dirijorul şi profesorul Mihai Guttman,
alături de ansamblurile corale şi simfonice ale Liceului de

Muzică clujean. Dotat cu un talent extraordinar şi dorinţa
de se manifesta componistic într-un limbaj mai liber decât
cel propus de şcoala de compoziţie clujeană în primii ani
de studii, se transferă la Conservatorul „Ciprian
Porumbescu” din Bucureşti, unde îi va avea profesori pe
Mihail Jora, Zeno Vancea şi Anatol Vieru. Va activa ca
secretar muzical şi coordonator al ansamblurilor muzicale
ale Armatei, precum şi ca editor muzical la Casa de Discuri
Electrecord, la studiourile Radioteleviziunii Române şi la
Revista “Muzica”. A decedat mult prea devreme, la doar
44 de ani, la Medgidia, în timpul unei turneu în Dobrogea,
organizat de Uniunea Compozitorilor.

Concertul din data de 28 noiembrie 2022 a fost
deschis de o emoţionantă evocare a personalităţii creatoare
a lui Mihai Moldovan, realizată de colegul său de generaţie,
compozitorul şi profesorul academician Cornel Ţăranu, cu
care s-a intersectat pe parcursul vieţii, încă din anii de

şcoală. În scurta sa alocuţiune, Cornel Ţăranu a punctat
câteva momente din viaţa şi creaţia compozitorului
omagiat, amintind de perioada de studenţie la Cluj, de
opus-urile pe care i le-a interpretat, adesea în primă audiţie,

în calitate de dirijor al ansamblului „Ars Nova” şi nu în
ultimul rând de sfârşitul subit, la care a asistat neputincios.

Amfitrionul serii, compozitorul Adrian Pop, director
artistic şi dirijor al Ansamblului „AdHoc”, a reuşit, alături
de tinerii şi valoroşii muzicieni prezenţi pe scenă, să ofere
numerosului public un concert de muzică contemporană
de înaltă ţinută artistică.

Programul muzical s-a constituit din lucrări
camerale, compuse în limbajul avangardist al anilor 60-70,
precum Sonatina pentru vioară şi pian, Incantaţii pentru
clarinet şi pian, Cadenza III pentru flaut şi trei percuţionişti,
Trei meditaţii la poemele lui Mihai Nenoiu, pentru fagot şi

recitator şi în încheiere, Recitindu-l pe Blaga, în
interpretarea membrilor şi invitaţilor
ansamblului „AdHoc” (Alexandru Suciu –
bariton, Ruxandra Rus – flaut, Aurelian Băcan –
clarinet, Cristian Avram – fagot, Emil Simion,
Kaszta Dávid, Dan Flueraş-Beşa – percuţie,
Graţiela Aranyosi – vioară şi Eva Butean – pian).

Evenimentul omagial Mihai Moldovan
nu ar fi putut fi realizat fără implicarea
muzicologului Elena Maria Şorban, de la
Academia Naţionale de Muzică „Gh. Dima” din
Cluj-Napoca şi a Asociaţiei Casa „Gratis Pro
Deo” din Dej, cărora le mulţumim. (Fotografii
extrase din filmarea concertului, realizată de Paul
Balotă)

Ioana BAALBAKI

Cornel Ţăranu

Ansamblul “AdHoc”, conducere muzicală Adrian Pop

AM



Reflecţii spectaculare asupra unui
centenar - György Ligeti

„…aproape întotdeauna asociez sunetele cu culoarea, 
forma sau textura; iar calitatea formei, 

culorii şi a materialului cu anume senzaţii acustice. 
Chiar şi conceptele abstracte precum cantităţile, 

relaţiile, conexiunile şi procesele, îmi par tangibile 
şi îşi au locul într-un spaţiu imaginar”.

G. Ligeti

Un creator de proiecte ar trebui să fie, totodată, şi un
vizionar pentru că, într-adevăr, a prospecta orizontul de
aşteptare al unui public în dorinţa de a-i oferi evenimente
atractive care să-i şi stimuleze apetitul pentru cultură nu este
deloc o misiune uşoară, mai ales atunci când proiectul
portretizează o personalitate din creuzetul componisticii
europene contemporane. Însă ceea ce au reuşit să realizeze
pianiştii Corina Răducanu şi Eugen Dumitrescu alături de
muzicologul Amalia Szűcs-Blănaru în toamna anului 2022,

pornind de centrarea unui întreg turneu asupra fascinantei
figuri creatoare a lui György Ligeti, a fost o reprezentare
spectaculară remarcabilă, alcătuită dintr-un şir de recitaluri-
conferinţă unicat! 

Iniţiat la Bucureşti, turneul intitulat, simptomatic,
Odisee muzicală - Ligeti 100, a expus biografia artistică a

Turnee
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Corala „Contrast” 
în evoluţie

Muzica corală a avut o înflorire
deosebită în Banat încă cu două veacuri
în urmă, în biserică şi în afara ei,
formând o manifestare artistică-
muzicală pildui-toare pentru întreaga
naţie vorbitoare de limba română.
Influenţată de asociaţiile corale ale
ţărilor vestice şi ale bisericii ortodoxe
ruse, mai ales în lăcaşele de cult,
muzica corală a atras şi a stimulat
deopotrivă pe cei cu voce, care s-au
dedicat executării ei şi pe cei care o

ascultau fără să omitem însă şi pe cei
care au creat-o, cei care de fapt au pus
bazele şcolii româneşti de compoziţie.
Chiar dacă astăzi cântarea corală
rămâne legată de biserică şi cea laică
este mai mult apanajul instituţiilor
profesioniste, există totuşi o seamă de
formaţii susţinute de iubitori ai artei
corale care se dedică întrutotul,
necondiţionat pecuniar acesteia, din
care face parte şi Corala „Contrast” din
Timişoara, ca un vlăstar, din noianul de

coruri şi tradiţii corale deosebite ale
celor din Banat.

Rădăcinile membrilor care au
alcătuit ansamblul sunt adânc înfipte în
seva cultural-muzicală a Seminarului
Teologic din Caransebeş în orele de
muzică şi cor al unor împătimiţi dascăli
ca Dumitru Jompan sau Nicolae Belean
şi mai târziu şi la Facultatea de Teologie
timişoreană având şi un consistent
sprijin din partea episcopului Laurenţiu
Streza în perioada de constituire.

Nucleul format la început a fost
alcătuit din Cosmin Borlovan, Adrian
Boba, Ciprian Balici, Octavian Luşca,
Marius Turnea şi Cristian Vrânceanu,

practic un sextet vocal cu o mare plăcere
de a cânta, aşa zişii membri fondatori ai
viitoarei corale. Lor li s-au alăturat în
timp Florin Grădinaru, Mihai
Prelipcean, Nicolae Şincari sau Vasile
Bădescu care s-a impus apoi ca dirijorul
şi conducătorul lor artistic. În ultima
vreme au fost intgeraţi şi câţiva membri
ai corurilor Operei şi Filarmonicii mai
ales după ce majoritatea fondatorilor au
fost asimilaţi în ansambluri
profesioniste. 

Repertoriul lor a pornit de la
muzica religioasă cu preponderenţă, cu
cântarea de strană şi oferind în primul
rând răspunsurile în Sfânta Liturghie,
preferând opus-ul compus de Ion Vidu,
în si bemol major, dar şi o largă paletă
de pricesne şi colinde cântate concertant
şi în afara bisericii. Astfel au dus un
mare imbold la revigorarea cântului
coral bisericesc în mai toate zonele din
Banatul montan, participând la zeci de
liturghii arhiereşti.

Participarea la Festivalul
„Timotei Popovici” la Caransebeş în
2000 a fost ieşirea cu succes a Coralei
într-o manifestare publică, lansarea în
afara bisericii. Au urmat Festivalurile
din Făget, din Orăştie, din Timişoara,
concerte la Vârşeţ (Serbia), Reşiţa,
Oraviţa sau Timişoara, colaborări cu
Centrul Cultural Francez, Casa de
cultură a Studenţilor sau în spectacolul
„Meşterul Manole” regizat de Cosmin
Pleşa, prezentat şi la un concurs la
Moscova dar mai ales cu Opera
Naţională, în corul căreia câţiva şi-au
găsit chiar ocupaţia permanentă.

Dar trebuie să amintesc şi de
colaborările cu solişti vocali şi de muzică
populară de renume din partea locului
care au contribuit şi la succesul de public
al coralei, care în decursul anilor a făcut
şi o seamă de înregistrări radio dar şi la
televiziune, încântând de fiecare dată în
preajma Crăciunului cu minunatele
colinde ofetite cu excelenţă publicului,
cum a fost şi concertul din decembrie
2022 dirijat de Vasile Bădescu. Sper că în
evenimentele muzicale ale programului
Timişoara – Capitală Europeană a
Culturală vom regăsi şi Corala
„Contrast”.

Damian VULPE
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Centenar
compozitorului născut la Târnăveni, printr-o prezentare
dinamică, deosebit de explicită, semnată de către Amalia
Szűcs-Blănaru şi intitulată, inspirat, Odiseea unui geniu;
ilustrat sonor prin intermediul integralei opusurilor pentru
pian la 4 mâini redate de duo-ul Corina Răducanu–Eugen
Dumitrescu, parcursul muzicologic s-a finalizat cu un
happening în premieră românească – Poemul simfonic pentru

100 de metronoame, interpretabil ca o superbă metaforă a
împlinirii unui secol de la naşterea compozitorului – la
realizarea căruia a fost invitat să participe şi publicul
fiecăreia dintre cele 14 săli de concert, din Bucureşti, Baraolt,
Arcuş, Sfântu Gheorghe, Bălan, Ditrău, Remetea, Topliţa,
Subcetate (un prim eveniment dedicat, aici, muzicii
clasice şi întâmpinat cu maxim interes!), Borsec,
Odorheiu Secuiesc,Cristuru Secuiesc, Reghin şi
Târnăveni. 

În decorul, itinerant şi el, al câtorva panouri
documentare explicative, dar şi al incitantelor lucrări
tridimensionale de artă cinetică imaginate de artistul
plastic Maria Păun, Corina Răducanu şi Eugen
Dumitrescu au reliefat cu rafinament cromatica
sugestivă a Marşului şi Allegro-ului compuse de
Ligeti în vremea studenţiei, novatoarele suprapuneri
pentatonice din Studiul Polifonic, elocvenţa expresivă
a celor Trei dansuri de nuntă şi a Sonatinei, revelând o
gândire muzicală predispusă către ludic ce apelează
la combinaţii dinamic-timbrale inedite. Preferând
abordările eclectice cu un pronunţat iz parodic, uneori la
limita unui cocktail grotesc–absurd, autorul anti–anti-operei
Le Grand macabre, al Requiem-ului, precum şi al altor com-
poziţii creatoare de atmosferă, Ligeti şi-a creionat partiturile
pentru pian la patru mâini sub influenţa melosului folcloric
transilvănean dar şi a Mikrokosmos-ului bartókian, sedus de
capacitatea combinatorie a polifoniei renascentiste şi, în
aceeaşi măsură, de tipologia aparte a modalismului
impresionist, asupra cărora şi-a pus amprenta inconfun-
dabilul său umor cu nuanţe sarcastice. 

Influenţat (printre altele) de o nuvelă a lui Krúdy
Gyula pe care Ligeti o citise în copilărire, precum şi de
subiectul celebrului film “Timpuri noi” al lui Chaplin,
conceptul Poemului simfonic compus pentru 100 de
metronoame a pus în lumină o altă faţetă a fanteziei
creatoare ligetiene: ideea unei muzici „mecanice” ilustrată
de o polistructură temporală ce prefigurează un labirint
sonor, virtual incomensurabil. Ticăitul departajat în timp al
tipologiei variate de metronoame a marcat acel aici şi acum
specific fiecărei săli de concert, spectatorii fiind, totodată,
provocaţi să-şi amplifice perspectiva referenţială intrând în

contact şi cu obiectele de artă cinetică plasate în imediata lor
apropiere. 

Ca o potenţială replică dată demersului artistic deja
menţionat, co-finanţat de către Administraţia Fondului
Cultural Naţional şi mediatizat consistent de către parteneri
de marcă precum Radio România Muzical şi TVR–secţia
maghiară a departamentului emisiunilor pentru minorităţi,

ultima seară a unui fabulos festival – parte a
proiectului cultural HOINAR fondat de pianistul
Florian Mitrea – a adus pe scena Ateneului Român în
18 decembrie, sub genericul Bridges and Echoes, un alt
duo alcătuit din protagonişti de elită: britanica Joanna
MacGregor şi românul Florian Mitrea, cu intenţia
novatoare de a pune în lumină relaţia structurală
dintre primele opt piese ale binecunoscutului ciclu
ligetian Musica ricercata şi câteva pagini de rezonanţă
din literatura pianistică universală şi românească. 

Ideea lui Florian Mitrea de a potenţa, într-un
mod cu totul original, cele opt miniaturi ligetiene
pentru pian solo – conturate în detaliu de către
fenomenala Joanna MacGregor – s-a materializat prin
alternarea acestora cu revelatorul Preludiu în mi minor

de Chopin ancorat într-un minimalism avant la lettre, urmat
de ilustrativul Dans în ritm bulgar şi, respectiv, de piesa nr.
142 din Mikrokosmosul lui Béla Bartók, de faimosul vals
chopinian Minut, de două dintre pitoreştile miniaturi de
caracter ale lui Paul Constantinescu: Corbul şi vulpea şi S-a

certat cumătra gaiţă cu cumătra bufniţă şi, apoi, de cea de-a
şasea piesă a Suitei de cântece şi dansuri româneşti semnate de
Sigismund Toduţă, reliefate, în ansamblu, fără cusur de către
acelaşi Florian Mitrea, pentru ca, în final, să li se adauge
versiunea pentru două piane a ameţitorului Ostinato
bartókian. În economia unui recital axat pe ecouri
componistice din ere şi spaţii diverse, ce a alăturat Funeraliile
lui Franz Liszt (din Harmonies poetiques et religieuses) de
dramaticul moment wagnerian Isolde’s Liebestod în
aranjamentul lui Liszt dar şi de creaţia personală a Joannei
MacGregor dedicată zbuciumatei existenţe a Ninei Simone
şi, în sfârşit, de complexa parafrază lisztiană de concert
Réminiscences de Don Juan, puzzle-ul plurivalent Ligeti-
Chopin-Bartók-Constantinescu-Toduţă a punctat, relevant,
aspectul policrom al unui destin creator tumultuos precum
cel asumat de György Ligeti.

„Nu mă adecvez la nimic, nici măcar la avangardă” – se
auto-eticheta compozitorul, esenţializându-şi, maliţios,
unicitatea traiectoriei artistice. Iar Odiseea incitantă a
dramaturgiei sale creatoare continuă, învingând timpul!

Loredana BALTAZAR

Corina Răducanu, Eugen Dumitrescu, Amalia Szűcs-Blănaru

Joanna MacGregor, Florian Mitrea



Globurile şi muzica
La început de an, în mod tradiţional Asociaţia Presei

Străine de la Hollywood decernează Premiile “Golden
Globe”, prestigioase distincţii care pot reprezenta, uneori, o
şansă de a întrevedea posibilii câştigători ai Oscarurilor, care
se acordă de către Academia Americană de Film în februarie.
Globurile de Aur (ajunse la cea de 80-a ediţie), pe lângă
filmele difuzate pe marile ecrane, au în vedere şi producţiile
de televiziune.

Astfel, pe 10 ianuarie, într-o ceremonie televizată, au
fost dezvăluite opţiunile finale pentru cele mai bune filme şi
cei mai buni actori, ţinându-se cont şi de ”diversitate”,
”incluziune” şi alte asemenea ”principii” care nu ar trebuie
să prevaleze în faţa celor artistice, singurele de luat în calcul
într-o competiţie valorică din domeniul cultural.

Vedeta ediţiei cu numărul 80 a fost filmul The Banshees
of Inisherin (scris, regizat şi co-produs de Martin McDonagh),
nominalizat la 8 categorii, un record, egalând performanţele
din 2004 ale peliculei Cold mountain (filmată, vă amintiţi
desigur, inclusiv în munţi şi văi din România). Dintre cele 8

posibile premii The Banshees of Inisherin a câştigat 3: cel mai
bun film din categoria comedie/musical, cel mai bun
scenariu (Martin McDonagh) şi cel mai bun actor în rol
principal (Collin Farrell) în comedie/musical.

Filmul Elvis, despre viaţa şi cariera Regelui rock &
roll-ului, a avut şi el trei nominalizări (inclusiv Best motion
picture – Drama şi Best director), câştigând Globul de aur
pentru cel mai bun actor în rol principal prin Austin Butler.
La American Music Awards filmul a primit premiul pentru
cea mai populară coloană sonoră (Favorite soundtrack).
Compozitorul Elliott Wheeler a primit din partea Australian
Academy of Cinema and Television Arts (AACTA) premiul
pentru cea mai bună coloană sonoră originală, în timp ce la
Grammy a fost nominalizat pentru Best Compilation
Soundtrack for Visual Media (Various Artists).

Filmul a fost co-produs, scris şi regizat de Baz
Luhrmann, cel care a semnat şi musicalul de succes Moulin
Rouge, în varianta sa cinematografică din 2001 (care a primit
3 Globuri de aur şi a strâns 8 nominalizări la Oscar, cu 2
reuşite). Se poate spune că astfel se repetă istoria din 2019
când Rami Malek a câştigat Globul de aur pentru cea mai
bună interpretare masculină în rolul principal din filmul
dedicat lui Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody). Pe
generic întâlnim şi numele unui român, Luca Ionescu,
grafician creditat pentru ”montage graphic artist”. El a mai
colaborat cu Baz Luhrmann la The Great Gatsby şi a mai
contribuit la un film celebru: The Rings of Power din seria
The Lord of the Rings. 

O altă specialistă a musicalurilor, actriţa cu o voce
excelentă Amanda Seyfried, a primit premiul pentru
interpretare feminină la categoria seriale/filme TV (The
Dropout), repetând performanţa de la Premiile Emmy. Tot
muzica a fost un vehicul al succesului pentru actriţa Cate
Blanchet, care a primit premiul pentru interpretare
feminină la categoria dramă pentru filmul Tár, în care joacă
rolul unei compozitoare şi dirijoare.

Filmul indian RRR a primit premiul pentru cea mai
bună piesă muzicală originală, pentru cântecul “Naatu
Naatu”, semnat de trei compozitori, reprezentaţi pe scenă de

M.M. Keeravani – asta în condiţiile în care concurenţa nu era
deloc de neglijat, printre celelalte nominalizări figurând
vedete precum Lady Gaga, Rihanna say Taykir Swift.

Premiul pentru cea mai bună coloană sonoră a revenit
filmului Babylon şi compozitorului Justin Hurwitz, deşi mai
concurau şi John Williams şi Alexandre Desplat, pentru The
Fablemans, respectiv Guillermo del Toro’s Pinocchio.

C. MIHAI
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În miez de ianuarie s-a încheiat prima ediţie a
Concursului Internaţional de Canto şi de Acompaniament
pianistic ”Hibla Gerzmava”, înfiinţat de binecunoscuta
soprană născută în Abhazia, pe care publicul bucureştean a
cunoscut-o la precedenta ediţie a Festivalului Internaţional

”George Enescu”, când a cântat în Requiem-ul de Verdi în
compania orchestrei Maggio Musicale Fiorentino, sub
bagheta lui Fabio Luisi.

Marele Premiu, în valoare de peste 36.000 de dolari, a
revenit basului Alexei Kulagin (care în urmă cu fix 1 an
primea 3 premii la ediţia cu numărul 59 a Concursului ”Tenor
Viñas”). În septembrie, absolventul programului de pregătire
pentru tineri cântăreţi condus de Dmitri Vdovin (membru în
juriul la International Grand Prix of Romania) a cucerit
Premiul II la Concursul ”Eva Marton” de la Budapesta, unde
i s-au mai oferit încă 6 premii constând fie în bani, fie în
oportunităţi de dezvoltare a carierei. Premiul 2 (recompensat
cu aproximativ 14.500 USD) a revenit basului Gleb Perziaev,
în urmă cu circa 10 ani participant la concursul Le Grand Prix
de l’Opéra de la Bucureşti.

Cel mai bun maestru acompaniator a fost considerat
Alexei Popov, de la Mariinsky Teatr Sankt Petersburg, căruia
i-au revenit aproximativ 4.500 de dolari.

International Singing Contest
“Tenor Viñas”

Unul dintre cele mai prestigioase concursuri de canto
din lume şi-a desemnat câştigătorii în ultimul weekend din
ianuarie. Cea de-a 60-a ediţie a International Singing Contest

Tenor Viñas, desfăşurată în mod tradiţional la Barcelona, în
Gran Teatre del Liceu, a fost câştigată de soprana Yewon Han
din Coreea de Sud, care a mai primit încă 3 premii speciale,

inclusiv Premiul oferit de Teatro Real Madrid. Soprana, care
anul trecut a ieşit pe locul III la concursul Neue Stimmen, este
membră a Studioului pentru tineri cântăreţi al Operei din
Zurich (coordonat până nu demult de Brenda Hurley,
membră a juriului la concursul International Grand Prix of
Romania). De altfel, din juriul de 11 persoane au mai făcut
parte şi Juan Matabosch şi Pal Moe, de asemenea juraţi ai
concursului din România. Premiul I este recompensat cu
generoasa sumă de 25.000 de euro.

Nu prea a fost o surpriză ca ucraineanca Yulia
Merkudinova să apară pe podium, cu premiul II şi 15.000 de
euro în cont. Sopranei, care activează în Italia, i-a revenit şi
Premiul publicului acordat pentru voci feminine.

Tot o soprană a primit şi cel de-a treilea premiu,
nemţoaica Ann-Kathrin Niemczyk, care şi ea providen de la
acelaşi Studio pentru tineri cântăreţi al Operei din Zurich.

Tenorul american Anthony Ciaramitaro, de la
programul pentru tineri cântăreţi al Operei din Los Angeles
a primit Premiul IV.

Soprana Julia Muzychenko, deja cu multe prezenţe pe
scene internaţionale, absolventă a Conservatorului „N.A.
Rimski-Korsakov” din Sankt Petersburg a primit Premiul V. 

Americanca Erika Baikoff, şi ea tot soprană, absolventă
a programului pentru tineri cântăreţi de la Metropolitan
Opera New York şi care actualmente studiază la Londra, a
câştigat al şaselea premiu. 

O performanţă de top
După mulţi ani, iată că a doua româncă reuşeşte să

pătrundă în elita tinerilor interpreţi de operă, reuşind să fie
admisă la unul dintre cele mai bune programe de pregătire
pentru aceştia, cel organizat de Royal Opera House ”Covent
Garden” din Londra. Prima a fost soprana Simona Mihai,

care de atunci a început o carieră notabilă, care a propulsat-o
în roluri emblematice pe mari scene precum Bayerische
Staatsoper München, Teatro alla Scala din Milano, Royal
Opera ”Covent Garden”, Festivalul de la Salzburg etc.etc.

Soprana Valentina Puşcaş, pregătită de Lavinia
Cherecheş şi absolventă a Facultăţii de Muzică din Oradea, a
reuşit această performanţă în condiţiile în care au fost circa
500 de candidaţi din întrega lume, cele mai dezavantajate
fiind chiar sopranele, din cauza numărului lor foarte mare.
Au fost admişi 6 cântăreţi: două soprane, o mezzo-soprană,
un tenor, un bariton şi un bas.

Reamintim că în acest program coordonator artistic şi
maestru acompaniator este David Gowland (membru în juriu
la International Grand Prix of Romania), iar una dintre cele
mai apreciate maestre este Nelly Miricioiu, reputata noastră
soprană stabilită la Londra, nu demult sărbătorită la Opera
Naţională Bucureşti. 

Aleksei Kulagin

Valen�na Puşcaş



Festival Rahmaninov la Operă
Pentru prima dată, toate operele lui Serghei

Rahmaninov (patru la număr) au fost cântate (în formulă
concertantă) în cadrul unui festival, organizat în ultima
decadă a lunii ianuarie de Noua Operă ”E. V. Kolobov”, unul
dintre cele mai tinere teatre muzicale din Europa.

Momentul este foarte potrivit, întrucât anul acesta se
aniversează 150 de ani de la naşterea marelui compozitor şi
pianist, prea puţin cunoscut însă iubitorilor genului lirico-
dramatic. Operele sale nu au beneficiat de librete potrivite,
care să creeze, să menţină şi să direcţioneze tensiunea
teatrală, fiind considerate statice şi prea puţin ofertante din
punct de vedere regizoral şi actoricesc. Ele au avut premierele
mondiale la cumpăna dintre secole: în ultimul deceniu al
veacului XIX şi primul deceniu al veacului XX - deci într-o
perioadă culminaţie a genului, când apăreau ultimele creaţii
verdiene şi prime opere pucciniene.

Dacă Aleko (după Puşkin, compusă la absolvirea
Conservatorului, în 17 zile) poate fi întâlnită pe afişe, celelalte
sunt rarităţi, mai ales Mona Vanna, în timp ce Francesca da
Rimini şi Cavalerul/Baronul avar au mai apărut la întâlnirea cu
publicul, este drept, doar ocazional.

Pentru Francesca da Rimini Rahmaninov a apelat
pentru libret la Modest Ceaikovski (fratele compozitorului),
care a creionat textul inspirându-se din ”Divina comedie”
dantescă. A rezultat o structură mai degrabă oratorial-

simfonică, în care orchestra se aude în prim-plan, mai ales
într-o sală mică, cum este cea a Operei Noi.

Cavalerul avar (care durează aproximativ o oră) a fost
privită cu reticenţă din cauza subiectului -  preluat tot după
Puşkin - personajul principal, un cămătar, fiind considerat o
aluzie la evrei. De asemenea, linia melodic excesiv de
recitativică nu are farmecul partiturilor care mizează pe
belcanto. Fiodor Şaliapin, dedicatarul operei, nu a fost
mulţumit de scriitura dominată de orchestră şi nu a  acceptat
să cânte rolul.

Mona Vanna (după piesa omonimă de Maurice
Maeterlinck) a rămas neterminată, din cauză că nu a mai
continuat lucrul la partitură după compunerea în formulă
canto-pian a actului I, compozitorul neobţinând drepturile
de autor necesare pentru folosirea textului. În ultima parte a
secolului XX actului I i-a fost completată orchestraţia şi
partitura a fost prezentată la New York şi ulterior în Rusia.

Cu toate acestea, muzica acestor opere a fost apreciată,
existând multe înregistrări pe disc sau interpretări ale unor
arii. Mari dirijori şi solişti şi-au asociat numele cu prezentarea
(pe disc sau în variantă de concert) a unora dintre ele:
Vladimir Jurowski, Neeme Jarvi, Tatiana Trojanos, Serghei
Leiferkus, Maria Guleghina, Sherrill Milnes, Serghei Larin.

Criticii au comentat negativ faptul că în festival
operele au fost prezentate într-o formulă sonoră
nesatisfăcătoare, cu orchestra pe scenă şi nu în fosă, fapt care
a condus la acoperirea vocilor şi la dificultăţi de receptare a
cuvintelor.

Gustavo Dudamel - 
urmaşul lui Leonard Bernstein

Celebru şi carismaticul dirijor Gustavo Dudamel (n. în
1980 în Venezuela) a fost numit Music & Artistic Director al
Filarmonicii din New York, cea mai veche orchestră
americană şi una dintre cele mai importante de pe
continentul nord-american, al cărei punct culminant de până
acum a fost sub conducerea compozitorului, pianistului şi
dirijorului Leonard Bernstein, în anii ’70. Mandatul lui
Gustavo Dudamel va deveni efectiv din 2026, când
maestrului îi va expira contractul cu Filarmonica din Los
Angeles, după 17 ani. Este a doua veste bună pentru fanii
muzicii clasice, prima fiind redeschiderea, după o renovare
de peste o jumătate de miliard de dolari, a sălii de concerte
care poartă numele filantropului David Geffen. Un amănunt
deloc de neglijat este faptul că foarte tânărul Dudamel (pe
atunci în vârstă de 29 de ani) a fost promovat în fruntea
ansamblului simfonic californian de Deborah Borda, cea care
în prezent este Preşedinte-director general al Filarmonicii
newyorkeze şi care îi oferă acum din nou un post foarte
râvnit şi în care îşi poate aduce o contribuţie deosebită.
Potrivit ziarului New York Times din 7 februarie, salariul pe
ultimul an al lui Dudamel a fost de aproape 3 milioane de
dolari.

Dincolo de performanţele sale conservatoare şi
academice, pe lângă CD-urile înregistrate în compania
Filarmonicilor din Berlin sau Viena, celebrul dirijor hispanic
şi-a câştigat o uriaşă popularitate în apariţii neconvenţionale
dar extrem de vizibile, cu ar fi cea de la SuperBowl sau din
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filme de animaţie. Tot el a dirijat
orchestrele care au realizat coloana
sonoră la noul film Războiul stelelor şi
la noua producţie cinematografică West
Side Story (regizată de Steven
Spielberg). Din 2019 are o stea pe
faimosul Walk of Fame din Hollywood. 

Dudamel a mai deţinut poziţii de
conducere la Opera din Paris şi la
Orchestra Simfonică ”Simon Bolivar”
din ţara natală. El este foarte apreciat de
membrii Filarmonicii din New York (la
pupitrul căreia a apărut până acum de
26 de ori), care au primit anunţul

numirii lui în funcţie cu 20 de
minute de aplauze - potrivit
aceluiaşi articol din New
York Times semnat de
Joshua Barone. Tot acolo
citim faptul că, în ciuda
aparenţelor, orchestra din
Los Angeles este mai bogată,
obţinând venituri de 187 de
milioane de dolari pe an, faţă
de cea din New York, care a
raportat doar 86 de milioane
(statistică din ultimul în
dinaintea pandemiei). (M.C.)

Cazul deznaţionalizării 
Într-un interviu recent publicat pe pagina Federaţiei

Mondiale a Concursurilor Internaţionale de Muzică
(www.wfimc.org), Peter Paul Kainrath, preşedintele Federaţiei
şi Directorul artistic al Concursului Internaţional de Pian
„Ferrucio Busoni”, a semnalat tendinţa tot mai vizibilă de
renunţare la specificarea naţionalităţii muzicienilor. Punctul
de plecare al discuţiei a fost decizia organizatorilor acestei
prestigioase competiţii de a nu mai specifica ţara de
provenienţă a concurenţilor.

Kainrath a afirmat că naţionalitatea concurenţilor nu
spune nimic despre caracterul lor, ci doar invită la prejudecăţi.
El este de părere că artiştii sunt „cetăţeni ai lumii”, aşadar

aspectul naţional nu îşi mai are logica în acest context. Pentru
a oferi, totuşi, o imagine cât mai completă despre educaţia şi
formarea interpretului, în prezentarea din cadrul competiţiei
„Busoni” vor fi menţionate 3 elemente: oraşul naşterii, cel în
care s-au efectuat studiile şi oraşul de rezidenţă. În acest sens,
Peter Paul Kainrath a oferit exemplul grăitor al violoncelistului
Mischa Maisky, cel care spunea: „Prefer să mă gândesc la mine ca
fiind cosmopolit. M-am născut în Letonia, care făcea parte din
Uniunea Sovietică la acea vreme, şi am fost educat în Rusia. Apoi m-
am repatriat în Israel în 1972. (...). Oricum, m-am repatriat în Israel
şi acum locuiesc la Bruxelles. Cânt la un violoncel italian. (...)
Conduc o maşină japoneză. Am un colier indian şi un ceas elveţian.
Fiica mea s-a născut la Paris, fiul meu cel mare la Bruxelles şi
mezinul în Italia. Cred că sunt un cetăţean al lumii!”

Deşi aceasta tendinţă a început să capete contur cu ani
în urmă, concretizarea tot mai vizibilă din ultima vreme este
pusă şi pe seama războiului dintre Rusia şi Ucraina. Astfel,
această decizie duce la mai puţine prejudecăţi şi discriminări,
a afirmat Kainrath. De asemenea, Federaţia Mondială a
Concursurilor Internaţionale de Muzică susţine statul
ucrainean prin mutarea locului de desfăşurare al Concursului

„Horowitz” de la Kiev în Elveţia. Acest lucru nu va limita însă
participarea concurenţilor din Rusia, spre exemplu, tocmai
pentru că statutul competiţiei împiedică discriminările de orice
fel. În ceea ce priveşte juriul competiţiei, acesta este format din
personalităţi internaţionale, aşadar actul artistic este singurul
care contează în departajarea concurenţilor, aşa cum este şi
firesc. Mai mult decât atât, repertoriul rusesc este permis în
etapele de început, în care concurenţii îşi pot alege lucrările pe
care să le interpreteze.

Aşadar, eliminarea naţionalităţii din prezentarea unui
concurent constituie un aspect benefic în acest caz. Nu este,
desigur, prima dată când au loc astfel de modificări în
contextul unor situaţii tensionate ori controversate şi probabil
nici ultima. 

Totuşi, dacă situaţia socio-politică actuală justifică unele
decizii precum cea a regulamentului Concursului Internaţional
de Pian „Ferrucio Busoni”, acestea nu îşi au rostul atunci când
fac referire la capodopere aflate deja în patrimoniul mondial. 

De altfel, unul dintre cele mai fascinante subiecte,
studiate intens de muzicologi, este chiar acela al specificului
naţional, al modului în care compozitorii au reuşit să îşi facă
auzită moştenirea muzicală a ţării lor. Prin efortul depus în
acest sens de valul „Şcolilor naţionale” din secolul XIX – efort
perpetuat până în secolul XX, avem acum compoziţii valoroase
atât prin calitatea lor muzicală intrinsecă, dar şi prin specificul
de a fi „naţionale”, de a valorifica folclorul şi particularităţile
poporului respectiv. Unele dintre aceste lucrări au câştigat
lupta cu timpul tocmai datorită acestei caracteristici.

Aceste muzici naţionale vorbesc despre totalitatea
caracteristicilor unui popor, concentrează în ele esenţa şi istoria
lui, fiind o sursă vie de cunoaştere a unei anumite etape din
dezvoltarea acelui popor. Nu neapărat cu preluări nemijlocite,
ci mai ales prin sublimarea esenţei acestora în limbajul
personal al compozitorului. În Breviarul enescian, Pascal
Bentoiu afirma următoarele: „S-a considerat mai totdeauna că
Rapsodiile sunt cele mai autentice reprezentante muzicale ale
sufletului românesc. În ce mă priveşte, nu cred aşa ceva. Şi-mi pare
că piese enesciene de cu totul altă anvergură, precum Suita sătească,
Impresiile din copilărie ori Simfonia a V-a sunt mai cu temei
profundele şi autenticele reprezentante ale psihismului românesc.
Putem extinde acest tip de observaţii, de pildă, la muzica maghiară,
unde nu frumoasele rapsodii ungare ale lui Liszt reprezintă sufletul
acelui popor, ci, mult mai sigur, marile piese simfonice, concertante
şi camerale ale unor Béla Bartók şi Zoltán Kodály.”

În concluzie, deşi în perioada actuală omenirea se
îndreaptă cu paşi repezi către globalizare, trebuie totuşi
cântărite cu atenţie deciziile precum cea din cadrul
Concursului Internaţional de Pian „Ferrucio Busoni” (care
acum rezolvă o problemă punctuală) şi consecinţele pe termen
mediu şi lung ale acestora în proclamarea identităţii culturale
a unui muzician.

Teodora CONSTANTINESCU
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Noi apariţii discografice
„George Enescu: Works for Piano”:

trei lucrări din trei lumi
La finalul anului trecut, casa de producţie Prospero

Classical a lansat albumul intitulat „George Enescu: Works
for Piano” ce cuprinde trei lucrări pentru pian semnate de
compozitorul român în interpretarea Dariei Parkhomenko.

Tânăra pianistă de origine română s-a născut în
Rusia, unde a început să studieze pianul de la frageda vâr-
stă de patru ani. Din 2013 locuieşte în Hamburg, unde a
continuat studiul pianului alături de Stepan Simonian la
Universitatea de muzică din oraş. Printre pianiştii care au
format-o regăsim şi alte nume
precum  Elisabeth Leonskaja,
Philippe Entremont, Pavel
Nersessian şi Michel Beroff. În
2018 Daria a obţinut premiul I la
Concursul Internaţional „George
Enescu”, iar de atunci a fost pre-
zentă pe numeroase scene muzi-
cale precum Laeiszhalle din
Hamburg, Sala de Concerte din
Hong Kong, Ateneul Român din
Bucureşti, Sendesaal din Bremen
şi Filarmonica din Vilnius. A fost,
de asemenea, invitată a mai mul-
tor festivaluri precum „George
Enescu”, Schleswig-Holstein şi
Mecklenburg Vorpommern din
Germania. De pe site-ul artistei,
www.dariaparkhomenko.com,
aflăm şi despre colaborările sale cu ansambluri precum Or-
chestra Naţională „George Enescu”, Orchestra de cameră
londoneză şi Orchestra Simfonică a Lituaniei, printre altele. 

CD-ul „George Enescu: Works for Piano” confirmă
aplecarea tinerei pianiste către universul muzical enescian,
Parkhomenko alegând Sonata pentru pian în fa diez minor op.
24 nr. 1, Suita pentru pian nr. 2 în re major şi Sonata
pentru pian în re major op. 24 nr. 3, trei partituri de
referinţă din repertoriul pianistic enescian.

Încă din primele măsuri ale mişcării „Allegro
molto moderato e grave” din Sonata nr. 1 descoperim
un sunet plin şi un spectru larg de culori sonore. Ni
se arată aici prima lume enesciană ce evidenţiază
parcursul melodic cu accente impresioniste. Aceste
calităţi sunt cu atât mai evidente în partea a doua,
„Presto vivace” – mişcare în care putem constata de
asemenea lejeritatea tehnică a tinerei pianiste. Ultima
parte, „Andante molto espressivo”, are un caracter
cu precădere contemplativ, iar de această dată
interpretarea Dariei devine mai delicată, melancolică,
pătrunzând şi mai mult în universul muzical
enescian. 

Suita a doua prefigurează cea de-a doua lume
enesciană. Lucrarea, alcătuită din patru părţi (Toccata,
Sarabanda, Pavana şi Bourée) ne arată o latură
componistică diferită, un Enescu orientat mai degrabă către
neo-clasicism. Abordarea pianistei se adaptează defel
acestor mişcări ce fac trimitere către perioada barocă.
Sunetul rămâne curat, senin şi lejer, mai ales considerând
schimbarea caracterului partiturii enesciene în care, de
această dată se conturează sonorităţi preponderent

consonante, ample şi jucăuşe în special în ultima parte. De
altfel, în ultimele două părţi ale Suitei putem observa şi
influenţa componistică a lui Gabriel Fauré asupra tânărului
(pe atunci) Enescu; finalul este totuşi o demonstraţie de
forţă interpretativă şi vioiciune care se continuă şi în cea de-
a treia lucrare inclusă în acest album.

Deşi compusă într-o perioadă mai puţin fericită pen-
tru Enescu, Sonata a treia debordează optimism, doar răzleţ
ascultătorul putând sesiza oarece melancolie. Anul 1933 a
fost unul dintre cele mai anevoioase din viaţa personală a
muzicianului, depresia puternică prin care trecea Maria
Cantacuzino determinându-l să-şi anuleze concertele şi că-
lătoriile pentru a-i putea fi alături. Compoziţia a devenit

aşadar una dintre modalităţile
sale de evadare din realitatea
epuizantă. Noi însă, pătrundem în
cea de-a treia lume enesciană, o
lume guvernată de metamorfoze.
Folosindu-se de numai trei mate-
riale tematice, Enescu aduce în
contemporaneitate procedee de
prelucrare tematică baroce pe care
le alătură structurilor armonice
extinse caracteristice romantismu-
lui, evidenţiind totodată forţa mo-
tivelor muzicale preluate
(aproape) obsesiv. Toate acestea
sunt subliniate de Parkhomenko
prin discursul care la rându-i se
transformă, devenind pe rând
sprinten, agitat, duios, dramatic...
Dar toate aceste prefaceri se în-

tâmplă firesc, spunând o poveste plină de încredere, îngri-
jorare, tristeţe, însufleţire.

În fapt, cele trei lucrări ce alcătuiesc CD-ul „George
Enescu: Works for Piano” ne poartă prin aceste trăiri
organice, indiferent de maniera componistică în care au fost
scrise. Daria Parkhomenko înţelege fiecare dintre cele trei
lumi enesciene şi le parcurge cu naturaleţea celui care

sesizează aceste schimbări de caracter şi le traduce pentru
ascultătorul contemporan. Prin tot acest amalgam de simţiri
există însă una pe care nu am întrezărit-o nici în muzica
enesciană, nici în interpretarea de faţă: resemnarea. Enescu
proclamă şi în aceste lumi (desigur, la o scară mai mică)
motto-ul ce, peste ani, avea să îi devină blazon: „Omul,
omul este mai tare ca destinul...” (Oedip).

Norela-Liviana COSTEA
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Etatea senectuţii, vârsta împlinirilor
Venea pe lume în cea de a opta zi a frigurosului

februarie de acum opt decenii, în Câlnic – tărâm bănăţean
limitrof municipiului Reşiţa – un talent de excepţie în
devenire, nepot al unui bunic ctitor de biserică, împătimit în
perspectivă al artei sunetelor căreia avea să-i hărăzească mai
bine de şase decenii de neodihnă: nativul în cauză, Sabin
Păuţa (nume ortografiat şi „Pautza”) avea doar 17 ani când,
ajuns la Conservatorul bucureştean (fost „Ciprian
Porumbescu”, actuala Universitate Naţională de Muzică din
Capitală), a trebuit să probeze cu diploma de bacalaureat cum
că a absolvit studiile liceale (studii de matematică şi muzicale),
întrucât nu părea să se apropie de anul majoratului, cu al său
chip suav încă neatins de aparatul de ras...

Coleg de an cu viitori muzicieni notorii – Costin
Miereanu, Smaranda Oţeanu-Bunea, Olga Grigorescu,
Corneliu Calistru, Veronica Leca Bojescu, Vasile V. Vasilache,
Dan Ionescu Sergiu, Dandu Mihail Niţă,
Cornelia Tăutu, Liliana Gherman,
Nicolae Coman, Constantin Titi
Georgescu, Alice Mavrodin, muzicianul
nepereche Sabin Păuţa a absolvit cu brio
Conservatorul din Bucureşti în anul
1965 – şi-a completat însă studiile
absolvind în 1970 şi Academia Muzicală
„Chigiana” din Siena, Italia, specialitatea
compoziţie şi dirijat de orchestră. Drept
onorante confirmări ale erudiţiei
subzistă în zestrea sa biografică titlurile
„Doctor în Muzică” acordat de „The
London Institute for Applied Research”
din Marea Britanie (1995) şi „Doctor în
Compoziţie” atribuit de Academia
Naţională de Muzică „Gheorghe Dima”
din Cluj (2005). 

O strălucită, plină de fervoare
carieră profesională îl recomandă mai
întâi drept cadru didactic la
Universitatea Naţională de Arte
„George Enescu” din Iaşi unde a
funcţionat aproape două decenii (1966-
1984), afirmându-se apoi peste ocean ca
profesor universitar la „New York University” (1984 -2010),
„Atlan Institute” din New York (1986-2005), „Rutgers
University” din New Jersey (1991-2005), „St. Rose
University” (2009-2014), iar în ţară – la Universitatea
„Emanuel” din Oradea (2005 -2013). În aceeaşi ordine de idei
să consemnăm că Sabin Păuţa a predat şi o serie de master-
classes la diferite universităţi din România, precum cele de la
Timişoara, Piteşti, Târgovişte, Iaşi. În perioada petrecută în
municipiul moldav a întemeiat şi condus remarcabilul
ansamblu coral numit Camerata „Animosi”, fiind totodată
desemnat din 1975 succesorul dirijorului Ion Baciu la pupitrul
Orchestrei Simfonice a  Conservatorului. Cu cele două
formaţii a apărut pe scenele a numeroase concerte şi în
festivaluri din România, Polonia şi Germania. Justificabil,
Camerata „Animosi” a fost asemuită unei sore mai mici a
celebrului „Madrigal” – al cărui apreciat dirijor, Marin
Constatin, i-a fost lui Sabin Păuţa mai mult decât un
remarcabil mentor.  

Stabilit în 1984 în Statele Unite ale Americii,
muzicianul român a obţinut prin concurs postul de Director
Artistic şi Prim Dirijor al celui mai vechi colectiv simfonic din
New Jersey, „Plainfield Symphony Orchestra” în fruntea
căreia a activat cu prestanţă peste 25 de ani! În semn de
preţuire şi recunoaştere valorică, Primăria din Plainfield l-a

numit Cetăţean de Onoare al oraşului şi Conductor Emeritus
pe viaţă al acelei filarmonici, decretând ziua de 7 Mai 2007
„The Day Sabin Pautza in Plainfield”. 

Ca respectat maestru al baghetei, artistul a fost invitat
frecvent să dirijeze în prestigioase săli de concert din SUA,
ţări europene, Australia – între acestea „Carnegie Hall” din
New York, „Santa Cecilia” din Roma, „Frederic Chopin” din
Varşovia, Richard Wagner „Jugendfestspieltreffen” din
Bayreuth, „Philharmonic Hall” din Sydney. 

Veritabil ambasador al muzicii româneşti în lume,
numele lui Sabin Păuţa s-a regăsit înscris în „Who’s Who in
Music” publicat la Cambridge, Marea Britanie (ediţiile 1980-
1984, 1992-2000). În ţară muzicianul a fost distins cu Medalia
„Nihil Sine Deo” a Casei Regale a României pentru întreaga
activitate de peste 50 de ani, ca dirijor, compozitor, profesor.
Artistul a fost recompensat prin ani cu numeroase premii şi
distincţii, româneşti şi internaţionale, cum au fost Premiul
„George Enescu” al Academiei Române, Premiul Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din România, „Marele

Premiu al Televiziunii Române”,
Premiul „Rudolph Nissim” al ASCAP,
Premiul de Compoziţie la Concursul
Internaţional din Salt Lake City, Utah şi
Marele Premiu „Dr. Martin Luther King,
Jr.” pentru compoziţia proprie
„Chimes”. A fost, deasemenea, distins
cu titlul Doctor Honoris Causa, atribuit
de mai multe universităţi româneşti şi
străine...

Sabin Păuţa este membru nu
doar al Uniunii Compozitorilor şi
Muzico-logilor din România, ci şi al
ASCAP (Uniunea Compozitorilor
Americani) şi al GEMA (Uniunea
Compozitorilor din Germania). Un
capitol nu mai puţin semnificativ între
preocupările muzicianului îl reprezintă
orchestraţiile, Sabin Păuţa – încurajat de
Richard Oschanitzky – revelându-se în
tinereţe ca prolific aranjor al unor creaţii
semnate de cunoscuţi autori români de
muzică pop (el însuşi fiind un inspirat
compozitor de hituri), iar când a devenit
şi cetăţean american,  s-a impus ca

principal orchestrator al creaţiilor lui Leonard Bernstein! 
Ce va supravieţui existenţei pământene a

protagonistului? Desigur, un număr impresionant de creaţii
înglobând cvasi-totalitatea genurilor muzicale: simfonic,
vocal-simfonic, concertant, cameral, coral, jazz, pop... toate
evidenţiind amprenta măiestriei, autenticitatea inspiraţiei,
originalitatea. De la o simfonie, un recviem, un concert pentru
instrument şi orchestră la simplitatea fermecătoare a unei
bossa nove, a unui şlagăr, creatorul exaltă admiraţia
necondiţionată... Devine astfel legitimă motivaţia intenţiei
firmei newyork-eze San Nicobian Edition de a-i publica în
totalitate partiturile creaţiilor lui, ca şi a Casei de discuri
„Swift Music Group” din New Jersey de a realiza seria
„Opera Omnia” imortalizând audio lucrările compozitorului,
dintre care multe au apărut deja pe primele cincisprezece
compact discuri. Puţini dintre admiratorii lui Sabin Păuţa
cunosc realizările sale în domeniul publicisticii: Cursul de
armonie, Cursul de orchestraţie, câteva importante lucrări de
muzicologie, dar şi... tot de sub condeiul său, de convivial om
de spirit, două cărţi de glume: „Carnaval fără măşti” şi, lansat
în anul 2022,  „De la români adunate / Şi- napoi la români
date” –  acesta sub dublu autograf, al lui Sabin Păuţa
(Copilu’) şi al subsemnatului (Moşu’). Despre viaţa şi
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Aniversări, comemorări…
În 29 ianuarie 2023 s-au împlinit 130 de ani de la venirea

pe lume a compozitorului Marţian Negrea. Născut în 1893 la
Sibiu, tânărul muzician şi-a început studiile muzicale în oraşul
natal, continuând apoi pregătirea profesională în Viena. Întors
în ţară, a dedicat mai bine de patru decenii profesoratului şi
cercetării muzicale. O parte importantă a vieţii sale a fost
dedicată însă compoziţiei, Marţian Negrea aplecându-se către
aproape toate genurile muzicale, de la lucrări pentru pian solo
până la operă sau muzică de film. Muzicianul s-a stins din viaţă
în urmă cu 50 de ani, la 13 iulie 1973.

150 de ani au trecut, în 4 februarie 2023, de la naşterea
lui Theodor Fuchs. Într-o familie de origine evreiască, în 1873
se năştea în Slovacia compozitorul, pianistul şi pedagogul ce
avea să devină o importantă figură pentru peisajul muzical
românesc. A emigrat în România, unde a urmat studiile
Conservatorului din Bucureşti, plecând apoi la Viena pentru
a-şi finaliza formarea profesională. A compus numeroase
lucrări simfonice, opere, balete, dar şi concerte sau lucrări
corale şi camerale, printre care găsim şi două caiete de lieduri
pe versuri semnate de Carmen Sylva. A fost companionul
preferat de scenă al lui George Enescu, alăturându-se din
postură de corepetitor unora dintre cei mai importanţi solişti
străini care poposeau în
România, precum Fritz
Kreisler, Jacques Thibaud,
Carl Flesch şi alţii. A trecut
la cele veşnice în urmă cu
70 de ani, la 9 mai 1953.

În urmă cu nouă
decenii, pe 15 februarie
1933, la Iaşi venea pe lume
Iosif Sava, muzicolog şi
realizator de emisiuni
radio şi TV. Născut într-o
familie evreiască în care
muzica reprezenta o
tradiţie de peste trei secole,
a început studiile muzicale
la Iaşi, plecând apoi la
Bucureşti pentru a se
înscrie la Conservatorul
„Ciprian Porumbescu”. În
1951 şi-a început activi-
tatea de editor muzical la
Radiodifuziunea Română,
una dintre cele mai
cunoscute fiind „Invitaţiile Eutherpei”. Postul naţional de
televiziune TVR 2  a găzduit, începând cu 1980, emisiunea
„Serata muzicală TV”. De-a lungul anilor a primit numeroase
distincţii dintre care amintim Premiul Academiei Române,
şase premii ale U.C.M.R. şi premiul Revistei „Actualitatea

muzicală”. Iosif Sava a părăsit această lume în urmă cu 25 de
ani, la 18 august 1998.

În 28 ianuarie s-au împlinit 125 de ani de la trecerea în
nefiinţă a compozitorului, violonistului, dirijorului şi
pedagogului Alexandru Flechtenmacher. Născut la Iaşi, în
urmă cu aproape două secole (la 23 decembrie 1823),
Flechtenmacher a fost primul director al Conservatorului de
Muzică şi Declamaţiune din Bucureşti (astăzi, Universitatea
Naţională de Muzică). Este autorul primei operete româneşti,
Baba Hârca, şi al mai multor vodeviluri, cuplete şi cântece
patriotice. Hora Unirii este o altă partitură cunoscută pentru
care Flechtenmacher a compus muzica, pe versuri de Vasile
Alecsandri.

La 8 ianuarie 1928
s-a stins din viaţă com-
pozitorul, profesorul, di-
rijorul şi folcloristul
român Dumitru Geor-
gescu Kiriac. Absolvent
al cursurilor Conserva-
toarelor din Bucureşti şi
Paris, Kiriac şi-a început
cariera dirijorală chiar în
capitala Franţei. La în-
toarcerea în România a
pus bazele Societăţii Co-
rale „Carmen” şi a fost
unul dintre membrii fon-
datori ai Societăţii Com-
pozitorilor Români,
implicându-se activ în
procesul de organizare a
arhivei folclorice româ-
neşti. De altfel, compozi-
torul şi-a dorit să
valorifice elementele
specifice folclorului, inte-
grându-le în partiturile
sale. S-a orientat cu pre-
cădere către repertoriul
coral, devenind unul

dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai muzicii corale ro-
mâneşti.

În urmă cu cinci decenii, la 4 ianuarie 1973, se stingea
din viaţă compozitorul şi dirijorul Gherase Dendrino. A venit
pe lume în 2 septembrie 1901 la Turnu Măgurele; a absolvit
cursurile Conservatorului de Muzică din Bucureşti, urmând
a compune numeroase partituri. Genurile abordate au fost
diverse, de la operete şi spectacole de revistă până la melodii
şi romanţe ce au devenit celebre, precum Cânta o mandolină,
Ce faci astă seară tu? şi Un gondolier cânta o melodie. Probabil
cea mai cunoscută partitură a sa rămâne însă opereta
Lăsaţi-mă să cânt.

Norela-Liviana COSTEA

prodigioasa activitate plurivalentă a
muzicianului au fost scrise două cărţi:
„Eseul monografic Sabin Pautza”
datorat lui Vasile C. Ioniţă, editat în
1997 şi reeditat recent; şi „SABIN
PAUTZA Maestrul” semnat de Daniela
Caraman Fotea. Recunoscători eroului
lor, reşiţenii se mândresc cu un Liceu de
Arte care poartă numele muzicianului
(în viaţă!), după cum acelaşi admirat
nume aureolează anual un Festival -
Concurs. Este, fireşte, Cetăţean de
Onoare al municipiului Reşiţa!

Fericit de a mă număra printre
privilegiaţii invitaţi ai concertului
aniversar din 8 februarie organizat cu
eforturi de Societatea Culturală
„Metarsis” cu ai săi dăruiţi diriguitori
Camelia Duca şi Lucian Duca, susţinuţi
de Rotary Club, am aplaudat fără
rezerve prezenţele scenice remarcabile
ale solistei-cu-glas-de-aur – şi inspirată
poetă – Adina Covaci, ale admirabililor
pianişti Sebastian Covaci, Cristian
Roşoagă, ale avântaţilor tineri vocalişti
reuniţi în corurile „Armonia” şi

„Mioriţa”, ambele sub iscusita baghetă
a dirijoarei Emanuela Moldovan, ale
doctelor luări de cuvânt rostite de
Gheorghe Jurma şi Ada D. Cruceanu,
ale Quartetului instrumental „Nuevo”.
Emoţionatul sărbătorit, mărinimosul
Sabin Păuţa a adus de acasă câteva sute
de cărţulii şi de discuri, având grijă ca
fiecare spectator aflat în Sala „Lira” a
Liceului de Artă „Sabin Păuţa” să
capete în dar o carte şi un CD drept
amintire. Minunat gest!!!                                        

Florian LUNGU

27ACTUALITATEA MUZICALĂ � Nr. 2 � Februarie 2023

EvenimentMaeştri

Iosif  Sava
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Adio, Burt Bacharach!
A încetat din viaţă, la vârsta de 94 de ani, unul dintre

cei mai de succes compozitori de şlagăre din Statele Unite.
Burt Bacharach a semnat un număr impresionant de hit-uri
care s-au clasat pe cele mai înalte poziţii în topurile de peste
Ocean şi din Europa, din anii 50 şi până în secolul XXI. A avut
48 de piese în Top 10, dintre care 9 pe primul loc. Lui îi
aparţine melodia ”That’s What Friends Are For” (1982), mult
apreciată mai ales după videoclip-ul în care o cântă Dionne
Warwick, Stevie Wonder, Gladys Knight şi Elton John.
Excelentul film western Butch Cassidy and Sundance Kid (1969),
cu Robert Redford şi Paul Newman în rolurile titulare, i-a
lansat melodia ”A bycicle built for joy” (cunoscută mai
degrabă sub titlul ”Raindrops keep falling on my head”,

întreaga coloană sonoră fiind recompensată cu un Oscar şi cu
un Grammy. În afară de aceste premii, a mai cucerit statueta
încă de 2 ori, alături de încă alte 5 premii Grammy. O altă
melodie de succes este ”(They Long To Be) Close To You”
(1963), cea mai apreciată versiune fiind cea a duo-ului ”The
Carpenters” din 1970. Poate că cel mai des răsună în memoria
noastră piesa ”Magic moments”, realizată în compania
colaboratorului său fidel Hal David şi cântată de Perry Como,
dar asociată cu o intens difuzată reclamă TV din România.
Cântecele sale au fost interpretate şi de Elvis, Beatles, Frank
Sinatra, Tom Jones, Aretha Franklin, Bob Dylan, John
Lennon, Barbra Streisand, Cyndi Lauper, ş.a.. (M. C.)

Jerry Lee Lewis
Jerry Lee Lewis, unul dintre pionierii muzicii rock and

roll, a murit în data de 28 octombrie 2022, la vârsta de 87 de
ani. A fost ultimul supravieţuitor al generaţiei de aur a
muzicii rock and roll şi rockabilly născută în studiourile Sun
Records din Memphis, Tennessee la mijlocul anilor ’50, o
generaţie din care au făcut parte şi Elvis Presley, Carl Perkins,
Roy Orbison şi Johnny Cash.

Născut pe 29 septembrie 1935, în Ferriday, Louisiana,
Jerry Lee Lewis avea să devină una dintre figurile
emblematice ale rock and roll-ului timpuriu. Datorită
prezenţei sale scenice, a sonorităţii aparte, a interpretării sale
pianistice „sălbatice” (cu puternice nuanţe boogie-woogie) şi
a cântecelor sale flamboiante, Lewis a fost socotit primul rebel
al genului rock and roll.

Jerry Lee Lewis a produs prima înregistrare în 1952 la
J&M Studio din New Orleans, iar după câţiva ani de concerte
susţinute în cluburi necunoscute, Lewis lansează în 1956
primele sale înregistrări la Sun Records. Printre acestea se
numără şi sesiunea de înregistrări, în urma căreia a apărut
albumul „Million Dollar Quartet” şi care a pornit ca un
moment de improvizaţie la care au participat Elvis Presley,
Jerry Lee Lewis, Johnny Cash si Carl Perkins. 

Primul său single lansat sub sigla Sun Records,
intitulat „Crazy Arms” (1956), s-a vândut în peste 300,000 de
exemplare, iar un an mai târziu, Lewis avea să devină un
nume cunoscut la nivel naţional atunci când lansa single-ul
„Whole Lot of Shakin’ Going On”. Ritmul exuberant şi
caracterul controversat al versurilor au făcut din „Whole Lot
of Shakin’ Going On” un veritabil hit naţional. Succesul
cântecului a fost atât de mare încât a atins prima poziţie atât
în clasamentele R&B, cât şi Country, crescându-i onorariul de
concert lui Lewis de la 50 de dolari pe recital la zece mii de
dolari. Faima în Statele Unite ale Americii a fost cimentată de
următoarele piese de succes precum „Breathless”, „High
School Confidential” şi iconicul „Great Balls of Fire”, care a
recucerit primul loc în clasamentele R&B şi Country din
Statele Unite şi a ajuns mai apoi pe prima poziţie în
clasamentele din Regatul Unit, deschizându-i calea lui Jerry
Lee Lewis spre succesul internaţional. 

În anul 1958, Jerry Lee Lewis a plecat în turneu în
Regatul Unit, însă ceea ce s-ar fi dorit a fi rampa de lansare a
tânărului Jerry Lee Lewis spre faima internaţională a
însemnat de fapt prăbuşirea carierei artistului. Căsătoria lui
cu Myra Gale Brown, verişoara sa de 13 ani, a fost aspru
criticată de presa britanică, controversa întinzându-se şi peste
Ocean. Turneul a fost anulat, iar casa de discuri Sun Records,
din cauza presiunii publice, s-a văzut în imposibilitatea de a
mai promova muzica lui Jerry Lee Lewis. 

Cu toate că nu a mai atins succesul timpuriu, Jerry Lee
Lewis s-a reinventat şi a mers pe calea muzicii country,
semnând în anul 1963 un contract cu casa de discuri Smash
Records. Între 1968 şi 1981, Jerry Lee Lewis a revenit în
clasamentele muzicii country, având peste douăzeci de
apariţii pe primele 10 poziţii, dintre care „To Make Love
Sweeter for You” (1968), „There Must Be More to Love Than

This” (1970), „Me and Bobby McGee” (1971), „Would You
Take Another Chance on Me” (1971) şi „Chantilly Lace”
(1972) au atins prima poziţie.

De-a lungul carierei Jerry Lee Lewis a lansat 40 de
albume de studio şi peste 70 de discuri single. A fost
nominalizat la trei premii Grammy, câştigând în 1987 trofeul
la categoria Spoken Word, pentru interviurile înregistrate
pentru albumul „Class Of ‘55”. În 1989, viaţa lui Jerry Lee
Lewis a fost ecranizată în filmul biografic „Great Balls of
Fire!”, în regia lui Jim McBride. A fost căsătorit de şapte ori şi
a avut şase copii. A cântat şi la „Cerbul de aur”, la Braşov

În 1986, meritele lui Jerry Lee Lewis în domeniul
muzicii rock au fost recunoscute prin introducerea sa în Rock
and Roll Hall of Fame, chiar de la prima ediţie. În 2022, Lewis
a fost introdus şi în Country Music Hall of Fame.
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Pionier al muzicii rock and roll, pianist, compozitor,
interpret de marcă, Jerry Lee Lewis a fost unul dintre cei mai
controversaţi şi talentaţi artişti ai secolului XX, ocupând un
loc important în istoria muzicii americane, alături de Elvis
Presley sau Johnny Cash.

Loretta Lynn
Una dintre cele mai importante voci ale muzicii country

americane, Loretta Lynn, a murit la vârsta de 90 de ani.
Născută pe 14 aprilie 1932, în Butcher Hollow,

Kentucky, Statele Unite ale Americii, Loretta Webb avea să se
căsătorească, în 1948, la vârsta de 15 ani cu managerul Oliver
Lynn, şi să îşi schimbe numele în Loretta Lynn. Cei doi aveau
să rămână împreună până la moartea lui Oliver Lynn, în 1996. 

Odată cu anii ’50, Loretta Lynn începe să cânte în
cluburi locale, iar în anii ’60 artista americană începe să fie
cunoscută în cercurile muzicale country. În 1963, Lynn îşi
lansează albumul de debut care în scurtă vreme atinge poziţia

a doua în clasamentele country din Statele Unite ale Americii.
De atunci, într-o carieră care s-a întins pe aproape şapte
decenii, Lynn a lansat nu mai puţin de 50 de albume de
studio. Dintre acestea „You Ain’t Woman Enough” (1966),
„Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)”
(1967), „Fist City” (1968), „Entertainer of the Year”(1973),
„Love Is the Foundation” (1973), „Somebody Somewhere”
(1976) au atins prima poziţie în topurile muzicale country din
Statele Unite. Albumul din 1967, „Don’t Come Home A-
Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)”, i-a adus artistei
americane primul disc de aur din carieră. 

Discurile marca Loretta Lynn s-au vândut în întreaga
lume în peste 45 de milioane de exemplare, făcând din artista
americană una dintre cele mai bine vândute voci din istoria
muzicii country. 

În 1980, filmul autobiografic intitulat „Coal Miner’s
Daughter”, în regia lui Michael Apted, a sporit şi mai mult
faima lui Lynn. Filmul a fost un adevărat succes, atingând
prima poziţie la vânzări în weekendul de debut. Actriţa Sissy
Spacek, care a jucat rolul lui Lynn, a câştigat premiul Oscar
pentru cea mai bună actriţă în rol principal.

Loretta Lynn deţine 3 Premii Grammy cucerite în
urma a 18 nominalizări în întreaga carieră. A fost introdusă în
1988 în „Country Music Hall of Fame”. A susţinut concerte şi
turnee timp de 57 de ani, întrerupte în 2017 din cauza
problemelor de sănătate.

În momentul morţii sale, Loretta Lynn era cea mai titrată
cântăreaţă de muzică country din întreaga istorie a genului. 

Irene Cara
Actriţa şi cântăreaţa americană Irene Cara a murit la

vârsta de 63 de ani. 
Născută în Bronx, New York în Statele Unite ale

Americii la sfârşitul anilor ’50 (18 martie, 1959), Irene Cara
Escalera şi-a început cariera încă de timpuriu, studiind
muzica, actoria şi dansul. A apărut în numeroase emisiuni de
dans şi muzică de-a lungul anilor ’60 şi ’70.

Adevăratul succes, însă, avea să vină abia la începutul
anilor ’80, atunci când Irene Cara apărea pe marile ecrane
interpretând rolul lui Coco Hernandez în filmul regizat de
Alan Parker, “Fame” (1980). Angajată iniţial pentru un rol de
dansatoare, Cara i-a impresionat pe producătorii filmului cu
vocea sa, iar aceştia s-au decis să rescrie rolul principal pentru
Irene. Cântecele de pe coloana sonoră a filmului, intitulate
„Fame” şi „Out Here on My Own”, au fost nominalizate la
premiul Oscar, la categoria pentru cel mai bun cântec
original. Cântecul „Fame” a devenit un hit şi a ajuns pe
primul loc în clasamentele din SUA (categoria dance),
Irlanda, Noua Zeelandă sau Regatul Unit.

Trei ani mai târziu Irene Cara avea să câştige Oscarul
pentru cel mai bun cântec original, pentru melodia
„Flashdance What A Feeling”, scrisă în colaborare cu Giorgio
Moroder şi Keith Forsey, din filmul “Flashdance”. Single-ul
„Flashdance What A Feeling”, care a ajuns şi pe primul loc în
topurile muzicale din Statele Unite ale Americii, Australia,
Canada şi Noua Zeelandă, i-a adus artistei americane şi
primele premii Grammy pentru cea mai bună performanţă
pop („Best Pop Vocal Performance, Female”) şi la categoria
pentru cel mai bun album dintr-un film sau serial („Best

Album of Original Score Written for a Motion Picture or A
Television Special”). 

Irene Cara a avut o activitate artistică bogată îmbinând
mereu cele trei arte învăţate în copilărie şi anume dansul,
muzica şi actoria. A jucat în numeroase producţii pentru marile
ecrane sau pentru televiziune şi a apărut în reprezentaţii live
pe Broadway. În industria muzicală, cântecele sale „Fame” şi
„Flashdance What A Feeling” au avut cu siguranţă un impact
extraordinar asupra publicului, influenţând în acelaşi timp
evoluţia muzicii dance a anilor ’80 şi ’90. 

Jeff Beck
Jeff Beck, unul dintre cei mai titraţi chitarişti din istoria

muzicii rock britanice, a murit în data de 10 ianuarie 2023, la
vârsta de 78 de ani.

Geoffrey Arnold Beck s-a născut în Wallington, Surrey, în
Regatul Unit, în data de 24 iunie 1944. A fost impresionat de sunetul
chitarei electrice încă de la vârsta de şase ani, fiind profund mişcat de
muzica lui Les Paul, Cliff Gallup sau B. B. King.
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Începând din anii ’60, Jeff Beck apare în calitate de
chitarist principal în diverse proiecte sau formaţii precum The
Rumbles sau The Tridents, cântând live în cluburile londoneze.
A activat şi ca muzician de studio, înregistrând în studiourile
casei de discuri Parlophone. 

În 1965, Jeff Beck a făcut primul pas către succesul
internaţional, atunci când a fost recrutat de formaţia The
Yardbirds, care era în căutarea unui chitarist care să îl
înlocuiască pe Eric Clapton. La recomandarea lui Jimmy Page,
care a fost prima alegere a formaţiei, Jeff Beck devine chitaristul
principal al trupei The Yardbirds. Cu toate că a cântat alături de
Yardbirds mai puţin de doi ani, scurta perioadă în care Jeff Beck
a făcut parte din formaţie coincide şi cu cea mai de succes
perioadă a trupei britanice. Majoritatea cântecelor The
Yardbirds care au ajuns în topul 40 al celor mai bune cântece
din Regatul Unit au fost lansate în perioada petrecută alături

de Jeff Beck. De asemenea, Beck a apărut împreună cu formaţia
în filmul „Blow up” (1966) al regizorului italian Michelangelo
Antonioni, o peliculă de referinţă în istoria cinematografiei
europene. 

Jeff Beck a fost concediat de Yardbirds datorită atitudinii
sale din cadrul turneului întreprins de Yardbirds în Statele
Unite ale Americii. Cu toate acestea, Jeff Beck devenise deja un
nume important al rockului britanic, fiind dorit în calitatea sa de
chitarist principal în formaţii precum Pink Floyd sau The
Rolling Stones. Jeff Beck, însă, şi-a format propriul grup,
intitulat „The Jeff Beck Group”. Rock-ul propus de grupul din
care au făcut parte şi Rod Stewart şi Ronnie Wood, care îmbină
numeroase elemente din blues sau R&B, a reprezentat o
adevărată sursă de inspiraţie pentru muzicienii şi iubitorii de
muzică deopotrivă, de la sfârşitul anilor ’60. „The Jeff Beck
Group” a fost activ doar doi ani, între 1967 şi 1969. Al doilea
grup constituit de Beck a avut acelaşi traseu, fiind activ doar
între anii 1970 şi 1972.

Acest tipar a caracterizat întreaga carieră a chitaristului
britanic, care a făcut parte din numeroase proiecte şi grupuri
rock de-a lungul timpului. Acest fapt i-a permis lui Jeff Beck să
experimenteze cu multe genuri muzicale precum rock, blues
rock sau jazz fusion, deschizând calea spre colaborări cu artişti
importanţi cum sunt Eric Clapton, Ozzy Osbourne, David
Bowie, Stevie Wonder, Roger Waters, Tina Turner, Kate Bush,
Mick Jagger, Brian May, Jon Bon Jovi, John McLaughlin sau
Jimmy Page.

Jeff Back a câştigat 8 trofee Grammy. La categoria pentru
cea mai bună interpretare instrumentală rock („Best Rock
Instrumental Performance”), a câştigat trofeul cu piesele
„Escape” (în 1986), „Jeff Beck’s Guitar Shop” (în 1990), „Dirty
Mind” (în 2002), „Plan B” (în 2004), „A Day in the Life” (în 2010)
şi „Hammerhead” (în 2011). Mai deţine câte un trofeu la
categoria pentru cea mai bună interpretare instrumentală pop

(„Best Pop Instrumental Performance”), câştigat în 2011 cu
piesa „Nessun Dorma” şi la categoria dedicată celei mai bune
colaborări pop („Best Pop Collaboration with Vocals”), pentru
piesa „Imagine”, trofeu cucerit tot în anul 2011.

Jeff Beck a fost introdus de două ori în prestigiosul Rock
and Roll Hall of Fame, prima dată împreună cu formaţia The
Yardbirds în 1992, apoi ca artist solo în anul 2009. 

Muzician de marcă, instrumentist virtuoz, Jeff Beck va
rămâne în istoria muzicii rock drept unul dintre cei mai mari
chitarişti ai genului, revista Rolling Stone plasându-l pe locul
cinci în topul celor mai buni chitarişti din toate timpurile. 

Angelo Badalamenti
Angelo Daniel Badalamenti s-a născut în data de 22

martie, 1937 în Brooklyn, New York, în Statele Unite ale
Americii. 

În anul 1958, Badalamenti devenea licenţiat în muzică,
după ce a urmat cursurile facultăţii de muzică Manhattan
School of Music. Un an mai târziu, a obţinut la aceeaşi facultate
şi o diplomă de master.

Angelo Badalamenti a fost un compozitor de muzică de
film, cunoscut mai ales pentru colaborările sale cu regizorul
David Lynch pentru peliculele „Blue Velvet” (1986), „The
Straight Story“ (1999) şi „Mulholland Drive” (2001). De
asemenea, a colaborat în calitate de compozitor cu acelaşi David
Lynch, realizând coloana sonoră a serialului TV devenit iconic
- „Twin Peaks” (a semnat muzica atât pentru serialul original
care a apărut între 1990 şi 1992, cât şi pentru revenirea noului
sezon „Twin Peaks” din 2017). Pentru muzica de generic a
serialului Twin Peaks, Angelo Badalamenti a primit trofeul
Grammy la categoria „Best Pop Instrumental Performance”. 

Sfera de interes a compozitorului Angelo Badalamenti
nu s-a limitat la muzica de film, ci a compus de-a lungul carierei
sale cântece pentru nume importante ale pop-ului şi rock-ului
internaţional precum Nina Simone, Shirley Bassey sau Pet Shop
Boys. A compus albume întregi pentru artişti precum Julee
Cruise, Marianne Faithfull sau Tim Booth şi a semnat
aranjamente muzicale şi orchestraţii pentru Dusty Springfield
sau Paul McCartney. În anul 1992 a compus piesa tematică a
Jocurilor Olimpice de vară de la Barcelona.

De-a lungul carierei, munca sa a fost recunoscută prin
premii prestigioase precum „Lifetime Achievement Award”,
acordat în 2008 în cadrul „World Soundtrack Awards” sau
„Henry Mancini Award”, acordat de Societatea Americană a
Compozitorilor („American Society of Composers, Authors
and Publishers”), în anul 2011.

Angelo Badalamenti a murit la vârsta de 85 de ani,
lăsând în urmă o moştenire muzicală impresionantă.
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Lisa Marie Presley
Lisa Marie Presley, cântăreaţă şi compozitoare

americană, fiica Regelui Rock’n’roll Elvis Presley, a murit la
vârsta de 54 de ani.

Lisa Marie s-a născut în Memphis, Tennessee, în Statele
Unite ale Americii, în data de 1 februarie 1968. A fost unicul copil
al cuplului Elvis şi Priscilla Presley. Şi-a petrecut prima parte a

copilăriei în celebrul conac Graceland, devenit în prezent,
datorită eforturilor depuse de Lisa Marie şi mama sa Priscilla,
una dintre cele mai importante atracţii turistice din Statele Unite,
adunând în fiecare an peste jumătate de milion de turişti. 

După divorţul părinţilor săi din 1973, Lisa Marie s-a mutat
împreună cu mama sa în Los Angeles. Elvis Presley a murit patru
ani mai târziu.

Cu toate că a fost fiica Regelui Rock’n’roll şi, ulterior,
pentru o perioada scurtă, soţia Regelui Pop, Michael Jackson,
Lisa Marie Presley a debutat târziu în cariera sa de cântăreaţă şi
cantautoare. A lansat albumul de debut la vârsta de 35 de ani, în
data de 8 aprilie 2003. Discul „To Whom It May Concern” s-a
bucurat rapid de succes, aducându-i artistei americane discul de
aur pentru vânzări. „To Whom It May Concern” s-a plasat pe
locul 5 în clasamentele muzicale din Statele Unite ale Americii,
ajungând totodată în top 100 în ţări precum Australia, Germania,
Elveţia sau Regatul Unit. 

Al doilea album, intitulat „Now What”, a fost lansat în
2005 şi a ajuns în topul Billboard al celor mai vândute albume,
atingând poziţia 9. Cel de-al treilea album, care este şi ultimul disc
lansat de Lisa Marie Presley, a apărut în anul 2012. „Storm &
Grace” nu s-a mai bucurat de succesul primelor albume, ajungând
în topurile americane doar pe poziţia 45. 

În 2006, Lisa Marie Presley a apărut în videoclipul premiat
cu Grammy pentru piesa lui Johnny Cash, „God’s Gonna Cut You
Down”, videoclip în care şi-au mai făcut apariţia nume
importante din industria cinematografică şi din industria
muzicală precum Johnny Depp, Bono, Sheryl Crow, Patti Smith,
Sharon Stone, Justin Timberlake, Kanye West, Jay-Z, Kris
Kristofferson, Keith Richards, Whoopi Goldberg, Woody
Harrelson sau Iggy Pop. Un an mai târziu, în 2007, single-ul lansat
în duet cu tatăl său, „In the Ghetto” (o reinterpretare a cântecului
original lansat de Elvis în 1969), a atins prima poziţie în
clasamentele muzicale iTunes. 

Lisa Marie Presley a dus o viaţă personală controversată,
fiind căsătorită de patru ori şi divorţând tot de atâtea ori. Printre
căsniciile sale se numără şi căsătoria cu starul pop Michael Jackson
care a durat doi ani (1994-1996) şi căsătoria cu actorul Nicolas
Cage (2002-2004). Lisa Marie Presley a avut patru copii, Riley
Keough, Benjamin Keough din prima căsnicie cu Danny Keough
(1988-1994), Finley Lockwood şi Harper Lockwood din ultima
căsătorie cu Michael Lockwood (2006-2021). Fiul său Benjamin s-
a sinucis în anul 2020, înainte de a împlini vârsta de 28 de ani.

Lisa Marie Presley a întreprins o activitate caritabilă
remarcabilă de-a lungul anilor, meritele sale fiind recunoscute în
anul 2011 de guvernatorul statului Tennessee şi de către primarul
oraşului New Orleans. De asemenea, a fost implicată în activitatea
Fundaţiei Grammy („Grammy Foundation’s Gold Grammy
Signature Schools program”), dedicată sprijinirii şcolilor publice
americane angajate în promovarea educaţiei muzicale.

Cântăreaţă, cantautoare, Lisa Marie Presley şi-a găsit
propriul drum artistic, promovând în acelaşi timp moştenirea
muzicală lăsată în urmă de tatăl său, Elvis Presley. 

David Crosby
David Crosby s-a născut în data de 14 august 1941, în

Los Angeles, California, Statele Unite ale Americii.
În anii ’60, David Crosby a pus bazele trupei

americane The Byrds. Considerată o trupă pionier a genului
folk-rock, formaţia The Byrds a devenit cunoscută în întreaga
lume prin reinterpretarea piesei lui Bob Dylan, „Mr.
Tambourine Man”, care a atins primul loc în topurile din
Statele Unite şi Marea Britanie, în anul 1965.

Din cauza temperamentului său, David Crosby este
concediat de formaţia The Byrds în 1967. În 1968, împreună cu
muzicienii Stephen Stills şi Graham Nash, David Crosby
înfiinţează grupul folk-rock „Crosby, Stills & Nash". 

Primul albumul al grupului, intitulat „Crosby, Stills &
Nash”, a reprezentat un adevărat succes, atingând locul 6 în
topurile din Statele Unite şi locul 2 în topurile din Canada, în anul
1969. În acelaşi an, grupului i se adaugă compozitorul şi cântăreţul
Neil Young, grupul schimbându-şi numele în Crosby, Stills, Nash
& Young. Primul album lansat împreună cu Neil Young, intitulat
„Déjà Vu”, a cucerit topurile din mai multe ţări, ocupând prima
poziţie în clasamentele din Statele Unite ale Americii, Canada,

Australia şi Noua Zeelandă. „Déjà Vu” a rămas albumul cu cele
mai mari vânzări al formaţiei Crosby, Stills, Nash & Young.
Alături de Stephen Stills şi Graham Nash, David Crosby a lansat
opt albume de studio, care s-au vândut în milioane de exemplare
în întreaga lume. Pe lângă „Déjà Vu”, Neil Young a contribuit la
alte două albume ale formaţiei Crosby, Stills & Nash, „American
Dream” (1988) şi „Looking Forward” (1999).

La cea de-a doisprezecea ediţie a Premiilor Grammy,
în 1969, David Crosby a câştigat alături de formaţia Crosby,
Stills & Nash trofeul pentru cel mai bun artist debutant („Best
New Artist”).

În 1971, Crosby a început un proiect muzical solo,
lansând primul album marca David Crosby intitulat „If I
Could Only Remember My Name”. De-a lungul anilor,
Crosby a lansat opt albume de studio solo, ultimul dintre
acestea, intitulat „For Free”, fiind lansat în anul 2021.

David Crosby a fost introdus de două ori în
prestigiosul Rock and Roll Hall of Fame, prima dată în 1991
alături de formaţia The Byrds, respectiv în 1997 împreună cu
trupa Crosby, Stills & Nash.

David Crosby a murit la vârsta de 81 de ani.
Evocări de David LAPADAT
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Gală – prelungită în concert
Urmând reuşitei depline a Galei de Blues Jazz „Kamo”

– Timişoara, ediţia a XXXI-a din 23-25 septembrie 2022 (cu
participarea Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Banatul” în
rodnic parteneriat cu quartetul finlandez-român al vocalistei
compozitoare Elena Mîndru, a formaţiilor „Milan Petrović
Quartet” din Serbia, „Bega Blues Band” din municipiul gazdă
sub conducerea lui Johnny Bota [director artistic al Galei
„Kamo”], „FanQbello” din Germania, Polonia, România,
„Viktorija Pilatovic Quartet” din Spania, Lituania, Argentina,
„JazzAtronic” din Timişoara, „Puba Jazz Connection” din
Germania şi România şi „Sárik Péter Trio” din Ungaria),
infatigabilul lider de grup, contrabasist, ghitarist bas,
violonist, compozitor, aranjor, textier, profesor, muzicolog
publicist, demiurg manager de evenimente muzicale Johnny
Bota a simţit nevoia unui continuo creativ, printr-un concert
susţinut însă, de astă dată, în capitală. O intenţie concretizată
admirabil, grupul timişoreanului răspânditor de lumi de

frumuseţi sonore aflându-şi drept aliaţi: Institutul Liszt
(Centrul Cultural Maghiar din Bucureşti), în calitate de
organizator profesionist, precum şi Universitatea Naţională
de Muzică din strada Ştirbei Vodă, gazdă mereu disponibilă
cu a sa ospitalieră Sală de spectacole „Auditorium”. 

Se cuvine să evidenţiem dintru început nota de
specificitate aparte a epustuflantului concert rezultant, căci
în seara de 27 septembrie s-au manifestat cu prolific
entuziasm în faţa publicului, rotunjind formula de quartet,
doi taţi şi doi fii: destoinicul contrabasist Johnny Bota, al său
fecior, înzestratul violonist / violist Saşa Bota, remarcabilul
ghitarist ungar Gyárfás István şi juniorul lui – tânărul,
talentatul jazzman baterist Gyárfás Attila. 

După introductivele cuvinte de bun venit şi necesarele
date info – rostite din partea gazdei UNMB de profesorul
universitar dr. Mircea Tiberian, iar din partea organizatorului
Institutul Liszt din Bucureşti, de directorul Kósa András
László, ca şi de subsemnatul, promotor-admirator –
impresionantele probe de creativitate vădite de quartetul
constituit ad hoc s-au dezlănţuit în redimensionarea cu
inventivitate, gust şi trăire interpretativă intensă proprie
actului dăruirii de sine, a nu mai puţin de zece teme standard
ale repertoriului internaţional de jazz. Astfel, începând cu
notoria „Sister Sadie”, creaţie datorată pianistului de hard bop
şi soul jazz Horace Silver, succedată de „Mercy Mery Mercy” a
lui Joe Zawinul, de „Bluesette” datorată lui Toots Thielemans,
de cele două teme ellingtoniene „Don’t Get Around Much
Anymore” şi „Transblucency”, de compoziţia fraţilor George
şi Ira Gershwin „Oh, Lady Be Good” şi, de sub autograful
componistic al lui Jerome Kern „All The Things You Are”, de
standardul „My One and Only Love” – autor Guy Wood, iar
în epilog de dinamica piesă a lui Sonny Rollins „St. Thomas”,

au fost abordate aşadar, cu incontestabilă competenţă
secvenţe aparţinând unor stiluri diverse, de la
„clasicismul” swing la jazzul modern. 

Cei mai activi, tehnici şi inventivi în
configurarea unor admirabile tirade improvizatorice
s-au dovedit a fi, angajaţi într-un permanent,
concurenţial dialog, explozivul ghitarist Gyárfás
István şi fulminantul violonist, violist, arar şi
vocalist şi autor spontan de fraze sonore fluierate
Saşa Bota, timişoreanul care fie în Australia, fie în
Marea Britanie s-a afirmat ca un măiastru interpret
de muzică academică, dar vădind deopotrivă un
talent şi o apetenţă pentru jazz, redutabile.

Deşi s-au exprimat în relativ puţine
intervenţii creativ-improvizatorice, cei doi
componenţi ai secţiei ritmice a quartetului, experi-
mentatul contrabasist Johnny Bota şi abilul ritmician

(şi profesor) Gyárfás Attila au reuşit să confere
protagoniştilor coechipieri acel apreciabil, loial fundament
menit a le susţine şi stimula emanaţiile imaginaţiei lor
fecunde.

Convinşi că nu greşim, estimăm fără exagerare
indicele valoric al concertului – subsumat celei de-a 4-a ediţii
a „Zilelor Jazzului Maghiar la Bucureşti” organizate de
Institutul Liszt – concert înfăptuit în  seara de 27 septembrie
a anului trecut de cei patru  înzestraţi muzicieni de jazz, drept
memorabil. Un binevenit dar autumnal oferit melomanilor
din sală care nu şi-au drămuit, drept recompensă meritată,
aplauzele... (Foto: Lucian George Păiş)

Florian LUNGU

ACTUALITATEA MUZICALĂ � Nr. 2 � Februarie 2023

EvenimentRestituri

Quartet Gyárfás-Bota

Albumul cu amintiri

� Pe pianul din spatele
compozitorului Marcel Dragomir, la el
acasă, în apartamentul din Şos. Mihai
Bravu, recunoaştem câteva din Trofeele

cucerite de regretatul muzician la
festivalul de la Mamaia sau la concursul
“Şlagăre în devenire” al TVR. Poate
totuşi într-o bună zi se vor pune bazele
unui muzeu al muzicii noastre uşoare,
unde să-şi găsească locul asemenea,
cândva le vom spune aşa, “artefacte”...
Marcel Dragomir şi-a transmis talentul
fiului său Rareş, alături de care se află
în imagine. Acesta este compozitor şi
interpret şi a făcut parte un timp din
celebrul proiect al lui Titus Munteanu,
“Şcoala vedetelor”..

� În luna iunie a anului 1992
doi muzicieni de elită se aflau în turneu
prin ţară, prilej de a-şi imortaliza
prietenia într-o fotografie. În stânga este

Sergiu Malagamba, compozitor şi
baterist frenetic care lansase cândva
celebra modă vestimentară “decadentă”
a “malagambiştilor”. Iar Temistocle
Popa, coleg cu el în orchestra Teatrului
de revistă (saxofon, clarinet), era deja
un compozitor cu o carte de vizită
impresionantă. (D.M.)

AM



Anii ’70 (I)
Ediţiile din anii ‘70 ale festivalului de la Mamaia,

fireşte până la întreruperea dureroasă din 1976, ne oferă o
imagine grăitoare a nivelului atins de muzica uşoară
românească în deceniul 8 al secolului trecut, mai ales că
vorbim de perioada când se lansau unele din marile vedete
actuale ale genului. În iulie 1971, din juriul ”Concursului
naţional de creaţie şi interpretare de muzică uşoară
românească” au făcut parte Maestrul emerit al artei Ion
Dumitrescu, preşedinte al U.C.M.R. şi preşedinte de onoare

al juriilor, artiştii emeriţi Sile Dinicu, despre care Constantin
Silvestri spunea că ”are o memorie şi o ureche muzicală
fenomenale” (a şi dirijat orchestra de estradă a RTV) şi
Valentin Teodorian, muzicologul George Sbârcea, poetul
Ion Horea. Ei au fost chemaţi să evalueze prestaţia unor
solişti aflaţi la startul unor cariere impresionante, dacă ne
referim la competiţia de Interpretare. Între aceştia Mirabela
Dauer (a cântat compoziţii de Ion Cristinoiu şi George
Grigoriu), Mihai Constantinescu (Radu Şerban, Alexandru

Mandy), Petre Geambaşu (două piese de Ion Cristinoiu,
adevărat recordman al primei seri de concurs), Dida
Drăgan (Mişu Iancu, Vasile Vasilache jr.), Cornel
Constantiniu (Aurel Giroveanu şi celebrul ”N-aţi văzut o

fată” de Alexandru Mandy), Olimpia Panciu (Radu Şerban,
George Grigoriu), Stela Enache (”Să facem florile să cânte”
de George Grigoriu), chiar Nicolae Suciu, George Răpcău,
Viorel Baltag (student la Teatru) sau Ana Petria începuseră
să-şi facă deja un nume. Palmaresul (au fost consultate şi
fişele de apreciere distribuite publicului din sala Teatrului
de stat din Constanţa): Cornel Constantiniu, Dida Drăgan
(premiul I) – în postură de jurnalist am subliniat atunci
calităţile ei vocale, dar şi dicţia imperfectă, Stela Enache (pr.
II), Petre Geambaşu, George Enache, Ana Petria (pr. III). Au
mai fost acordate patru Menţiuni – Mirabela Dauer, George
Răpcău (deja cu o activitate serioasă în spate), Anca
Dimitriu, plus una pentru ”cel mai tânăr interpret
participant la secţiunea de Interpretare”, Olimpia Panciu,18
ani. În secţiunea de Creaţie n-au lipsit numele
compozitorilor Florin Bogardo, Henry Mălineanu,
Alexandru Mandy, Aurel Manolache, Constantin
Alexandru (pseudonimul adoptat în acea perioadă de
Ramon Tavernier), Edmond Deda, Jolt Kerestely (care l-a
avut ca textier pe Vasile Menzel), Vasile Veselovski, Petre
Mihăescu, Ştefan Kardoş, Noru Demetriad, Gelu
Solomonescu, Paul Urmuzescu, Titel Popovici, Mişu Iancu,
Horia Moculescu. Cele 24 de lucrări selecţionate pentru
finala de la Creaţie (organizatorii au fost exigenţi, iniţial era
stabilită, în regulament, cifra de 30 de piese) au beneficiat
de interpretarea unor nume respectate, cum ar fi Margareta

Pâslaru (cea mai solicitată), Marina Voica, Aurelian
Andreescu, Florin Bogardo, George Enache, Sergiu Cioiu,
Jean Păunescu, Doina Spătaru, Gică Petrescu (Artist
emerit), Dan Spătaru, Ion Dichiseanu. Exigenţa juriului s-a
manifestat şi în ceea ce priveşte palmaresul, primele două
poziţii din ierarhia finală rămânând neocupate. Astfel, au
fost distinse cu premiul III, ex aequo, melodiile
”Încrederea” de Ion Cristinoiu, text Mihai Dumbravă
(solistă Marina Voica), ”Dar ce nu ai?” de Vasile Veselovski,
text Mihai Maximilian (Dan Spătaru) şi ”Mi-a venit mintea
acasă” de Henry Mălineanu, text Harry Negrin (Dan
Spătaru). În fişele mele am descoperit şi suma primită de
laureaţi, 5000 de lei compozitorul, 2500 textierul! Au mai
fost acordate şi 5 Menţiuni următoarelor lucrări: ”Soarele
dragostei” de George Grigoriu, text Angel Grigoriu şi
Romeo Iorgulescu (Margareta Pâslaru), ”A fost odată ca-n
poveşti” de Horia Moculescu, text Mihai Maximilian (Dan
Spătaru), ”Mi-e necaz pe calendar” de Aurel Giroveanu,
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Alexandru Arion (Sincron), Cornel Fugaru,
Anda Călugăreanu, Dan Spătaru

Ion Cris�noiu

Olimpia Panciu



text Harry Negrin (Gică Petrescu), ”Primul loc de pe
Pământ”-muzică şi text Alexandru Mandy (Sergiu Cioiu) şi
”Ţi-aduci aminte” de Constantin Alexandru, text Aurel

Storin (Aurelian Andreescu). Prezentatori ai
festivalului au fost Stela Popescu şi Ion
Dichiseanu, iar George Enache a deschis
manifestarea cu două cântece lansate deja de
el, ”Câtă splendoare!” de George Grigoriu şi
”Evrika!” de Gelu Solomonescu. Nu este
deloc lipsit de interes să parcurgem
adnotările critice pe care le făcea în presă (de
aceea nu prea era agreat la nivel oficial!), în
”Contemporanul” şi în ”Scânteia tinere-
tului”, tânărul comentator care eram pe
atunci. Între acestea: organizarea nesatisfă-
cătoare (cazare, punctualitate, relaţiile cu
presa); faptul că George Enache, bravo lui!, a
cântat nu mai puţin de 5 piese, în schimb au
lipsit Doina Badea, Corina Chiriac, Anda
Călugăreanu, Mihaela Mihai; nu se prevă-
zuse eventualitatea timpului nefavorabil,

ceea ce a dus la mutarea festivalului de la Mamaia în sala
teatrului din Constanţa; juriul asistă la repetiţii, iar unii
dintre membri dau indicaţii soliştilor; neclar – sunt două
jurii aparte sau doar doi preşedinţi?; sonorizarea în prima
seară a fost total defectuoasă, fiind remediată a doua zi,
când Jolt Kerestely l-a înlocuit la pupitru pe Adalbert
Winkler. La Gala laureaţilor au rostit alocuţiuni Ion
Dumitrescu (care a şi înmânat distincţiile laureaţilor) şi
Nicolae Călinoiu, director al Direcţiei Muzicii din cadrul
Consiliului culturii şi educaţiei socialiste, preşedinte al
Comitetului de organizare. Între altele, acesta din urmă a
spus: ”Am avut ocazia să ascultăm 24 de cântece în primă
audiţie, reţinute dintre cele 296 de lucrări create special
pentru acest concurs. Plus 17 solişti participanţi la
concursul de Interpretare, selecţionaţi din cei 70 înscrişi,
fiecare dintre ei cântând 2 melodii, indiferent când au fost
scrise.  Juriul a apreciat în unanimitate că nivelul
concursului de interpretare a fost mai ridicat decât acela de
la ediţiile anterioare, de aceea s-a suplimentat numărul
distincţiilor stabilite iniţial”. 296 de piese înscrise!! Cifra ne
face, azi, visători...

În 1972 a fost ediţia a 7-a a ”Concursului naţional de
muzică uşoară” (titulatura oficială), desfăşurată tot în micul
teatru din Constanţa, în acompaniamentul Orchestrei de

estradă a Comitetului de stat al Radioteleviziunii
Române, dirijor Artistul emerit Sile Dinicu, şi al
grupului vocal Cantabile, condus de Smaranda
Toscani. Scenografia – Dan Jitianu, regia artistică –
Alexandru Bocâneţ, prezentatori fiind de această
dată Stela Popescu şi Ştefan Bănică (acesta din
urmă nepotrivit, totuşi, în această postură). Citind
parcă reproşurile mele anterioare, au susţinut de
această dată microrecitaluri de câte 5 titluri Corina
Chiriac, Dan Spătaru, Mihai Constantinescu (25
iulie), Doina Badea, Mihaela Mihai (între altele cu
un frumos tango în primă audiţie de Aurel
Giroveanu, ”Adio, triste poezii!”), George Enache
(26 iulie), Marina Voica (cu piese de Ion Cristinoiu,
George Grigoriu, Temistocle Popa), Anda
Călugăreanu, Aurelian Andreescu (27 iulie),
Cornel Constantiniu (cu piese de Camelia
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Mirabela Dauer, Margareta Pâslaru, Cornel Constan�niu

George Enache

Corina Chiriac
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Dăscălescu şi Alexandru Mandy respinse de juriu!), Stela
Enache (cu compoziţii de Florin Bogardo), Dida Drăgan
(Mişu Iancu, Alexandru Mandy, Petre Magdin) (28 iulie).

Notam atunci puţinele repetiţii făcute în Bucureşti (ceea ce
s-a simţit la grupul vocal Cantabile, dar şi la solişti, mulţi
dintre ei au învăţat textele în ultima clipă), lumina proastă,
căldurile sufocante pentru interpreţi, cele câteva schimbări
de solişti faţă de programul tipărit, între care ”lipsa de
fermitate a organizatorilor faţă de Dan Spătaru” (Anda
Călugăreanu a cântat în locul lui ”În rândul patru” de
Temistocle Popa şi s-a ales cu un mare şlagăr!). Iată ierarhia
de la Creaţie, unde au fost 27 de titluri în finală: ”Frumuseţii
tale” de George Grigoriu şi ”Izvor de frumuseţe” de Radu
Şerban (premiul I), ”Dragostea dintâi” şi ”În rândul patru”,

ambele de Temistocle Popa (pr. II), ”Un fluture şi-o pasăre”
de Florin Bogardo (cu ovaţii la scenă deschisă!), ”În fiecare
port” şi ”A-ntinerit romanţa”, ambele de Aurel Giroveanu
(pr. III). Creaţii semnate de Richard Stein (autor al celebrei
”Sanie cu zurgălăi”), Gelu Solomonescu şi Petre Mihăescu
au fost recompensate cu Menţiuni, iar Menţiuni onorifice
de popularitate au fost acordate unor lucrări de George
Grigoriu (două) şi Radu Şerban, toate trei adevărate şlagăre,
organizatorii echilibrând astfel balanţa cu melodiile distinse
cu premiul I. Au fost acordate de asemenea Premii speciale
unor solişti care s-au distins în interpretarea melodiilor din
concurs, aceştia fiind anunţaţi jenant în ordine alfabetică,
ca la şcoală (au primit nişte diplome nici măcar semnate!):
Aurelian Andreescu, Doina Badea, Anda Călugăreanu,
Corina Chiriac, Mihai Constantinescu, Cornel Constantiniu,
Dida Drăgan, George Enache, Stela Enache, Ioana Iliant
(jenantă aşezarea acestei soliste de local alături de valori
autentice, dar aveau şi dirijorii simpatii...), Mihaela Mihai,
Marina Voica. Îmi intitulam atunci o cronică publicată în
revista ”Astra” ”Nisip sub pleoape...”, inspirat de o carte a
regretatei prozatoare Luminiţa Coler. Reproşurile se
refereau la alegerea neinspirată a unor solişti, la
selecţionarea unor piese ce se îndepărtau prea mult de
specificul muzicii uşoare, la faptul că din juriu au făcut

parte unii dintre laureaţii ediţiei precedente, care au întors
”serviciul” juraţilor anteriori (mă întrebam atunci dacă îi
vom vedea vreodată în juriu pe Florin Bogardo sau pe
Alexandru Mandy, acesta din urmă având nu mai puţin de
4 creaţii respinse!), ca şi la organizarea defectuoasă (date şi
repetiţii neanunţate din timp, lipsa colaborării cu presa,
atâta câtă era). Premiate sau nu, remarcam că s-au detaşat
6 cântece, dacă am greşit e momentul să-mi fac ”mea culpa”
după 5 decenii: ”Un tren, într-o gară” de Camelia
Dăscălescu (singura noastră compozitoare a fost ignorată,
deşi a avut o piesă bună), ”În fiecare port” de Aurel
Giroveanu, ”Timp senin” şi ”Pasăre de apă” de Radu
Şerban, ”Un flurure şi-o pasăre” de Florin Bogardo, ”Fabula
veche” de Sergiu Mandy. Reascultate azi, am constata ce
comori zac uitate în kardex-ul radio... (va urma)

Octavian URSULESCU

Sergiu Cioiu

Vasile Veselovski

Mihai Constan�nescu
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Romanţe la Câmpulung
Pe vremuri, oraşul Câmpulung Muscel avea şi o forţă

economică redutabilă. Din păcate, în prezent, asemeni
atâtor localităţi din ţară, trăieşte, din acest punct de vedere,
din amintiri. Are din fericire o uriaşă tradiţie culturală, este
la tot pasul impregnat de istorie, aspect ce sare în ochi
oricărui vizitător, arhitectura oraşului fiind absolut
impresionantă. Aceste tradiţii sunt evidenţiate de
numeroasele manifestări festivaliere, Câmpulung Muscel
fiind probabil unul din oraşele cu cele mai multe şi mai
diverse manifestări de gen: Festivalul rock “Posada”,
Festivalul de colinde, cel de muzică uşoară “Stars of song”
(când oare, totuşi, organizatorii – este valabil pentru toate
concursurile pentru copii din ţară – vor adopta titulaturi în
limba română?), Festivalul de folclor “Sus la munte, la
Muscel”, un altul de Pricesne şi fireşte nu putem omite
excepţionala Gală a muzicii uşoare româneşti desfăşurată,
în premieră, anul trecut. Se înţelege, se cuvin amintite şi
Cercul literar “Tudor Muşatescu” sau Cenaclul de arte
plastice “I. D. Negulici”. Celor de mai sus li se alătură la loc
de cinste tradiţionalul Festival naţional de romanţe şi
poezie “Rapsodii de toamnă”, ajuns la ediţia a XVI-a şi care
nu s-a întrerupt niciodată, în ciuda greutăţilor materiale.

Mai mult de atât, interesul localnicilor a crescut an de an,
dovadă că la această a XVI-a ediţie sala de 170 de locuri a
Cercului Militar a fost luată cu asalt de amatorii de muzică
bună şi de poezie.  Cercul Militar a fost secondat în ceea ce
priveşte organizarea de Casa de cultură a sindicatelor “C.
D. Aricescu”. Camelia Tudoran a semnat, alături de
Andreea Cotoanţă, şi reuşita scenografie, cu un delicat
aranjament romantic, în culorile nostalgice ale toamnei.
Acestor două pasionate şi destoinice doamne (jos pălăria,
aviz bărbăţilor!) trebuie s-o alăturăm, completând un trio
al graţiilor feminine, pe directoarea artistică a festivalului,
Mariana-Claudia Filipescu. Cunoscuta interpretă de
romanţe (laureată la concursuri de profil în ţară şi peste
hotare) şi muzică populară, precum şi realizatoare TV, a
făcut parte şi din juriu, alături de alte personalităţi. Este
vorba de prof. univ. dr. Mădălina Rucsanda, decan al
Facultăţii de muzică din Braşov, preşedinte al juriului,
Speranţa Florea – profesoară de muzică şi dirijoare de cor,
Daniel Oprescu – absolvent al Facultăţii de Artă Sacră,
Maria Chirtoacă, Ilie Scarlat, Carmen Bârloiu. În egală
măsură se cere subliniat acompaniamentul profesionist
asigurat de violonistul Virgil Iordache, dirijor al orchestrei
ansamblului “Doina Argeşului” din Piteşti, şi de prof.

Dragoş Zama (pian) acesta însă foarte slab, cu speranţa că
la ediţia viitoare se va putea convoca, cu sprijinul
autorităţilor locale, o formaţie de acompaniament. 

Programul, în cele trei zile de festival, a fost unul
extrem de dens şi de atractiv, la loc de cinste fiind
recitalurile. Cap de afiş a fost, indiscutabil, reputatul
interpret de romanţe, muzică uşoară şi populară George
Rotaru. Cu sute de concerte la activ, inclusiv peste hotare,
cu un CD de mare succes editat nu demult de casa de
discuri Eurostar, George Rotaru a încântat, cu vocea sa
caldă, cu un repertoriu în care au figurat romanţele “M-am

născut într-un bordei”, “Departe te-am lăsat, sătucul meu”
şi, nu se putea altfel, “Ochii tăi”, titlu legat indisolubil de
numele său, chiar dacă publicul şi-ar fi dorit un recital mai
amplu. Organizatorii au fost extrem de inspiraţi
invitându-i să susţina micro-recitaluri pe primii trei clasaţi
la ediţia anterioară, în felul acesta putându-se opera o
comparaţie edificatoare cu nivelul ediţiei actuale. Trofeul
“Rapsodii de toamnă” a revenit atunci solistei Viorica Rusu
din Timişoara, care şi-a argumentat convingător distincţia
supremă reamintindu-ne romanţele “Mai cântă, vioară” de
concitadinul ei Horia Făgărăşanu, “Romanţa inimii mele”
de Paraschiv Oprea şi “Dragă toamnă” de Vasile

Veselovski, reputatul creator fiind de altfel argeşean la
origine (ne amintim că în urmă cu ani a existat la Piteşti un
festival de muzică uşoară purtându-i numele, din păcate
acesta n-a avut decât câteva ediţii…). Cu siguranţă
competiţia de la Câmpulung Muscel este singura unde se
acordă două trofee distincte. Cel intitulat “Vulturii
Carpaţilor”, propus de Ministerul Apărării Naţionale, a fost
câştigat la ediţia 2021 de profesorul de muzică Cristache
Bellu din Urlaţi, judeţul Prahova. La rândul lui a dovedit
tuturor că a meritat din plin distincţia, dând viaţă impecabil
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romanţelor “Din cioburi de iubire” de Emanuel Ionescu,
“Romanţa mea” de George Grigoriu şi “Să nu priveşti în
urmă niciodată” de Ana Ghibea. Un al treilea micro-recital
al laureaţilor din 2021 a adus-o la microfon pe câştigătoarea
premiului I la data respectivă, profesoara de muzică
Georgeta Plută din Alba Iulia, interpretă sensibilă a
melodiilor “Aş vrea iar anii tinereţii” de Henry Mălineanu,
“Mi-e dor de ochii tăi adânci” de Nelu Danielescu şi “Inimă,
de ce nu vrei să-mbătrâneşti?” de Nicolae Kirculescu. Acesţi
interpreţi valoroşi au fost nu o dată aplaudaţi la
manifestarea nr. 1 a genului, Festivalul internaţional
“Crizantema de aur” de la Târgovişte, pe scena căruia sunt
audiate de fiecare dată titlurile amintite mai sus.

Dar să vedem cine sunt cei care la ediţia următoare
vor fi chemaţi să le calce pe urme, altfel spus laureaţii ediţiei
a XVI-a, ei fiind aleşi dintre 16 finalişti reţinuţi, după
preselecţie, dintre cei 31 de solişti inscrişi iniţial. Menţiuni
au fost acordate soliştilor Andreea Cristina Iordache din
Buzău (a cântat “De ce oare eu te-am cunoscut?”), Daniela
Maria Dumitru din Bacău (“Dragă toamnă” de Vasile
Veselovski) şi Elena Emma Ganea din Buzău (“Să-mi cânţi,
cobzar!”). Un Premiu special al Cercului Militar
Câmpulung a fost înmânat Andradei Gabriela Florea din

Alba Iulia (“De ce oare eu te-am cunoscut?”), iar un alt
Premiu Special, de această dată al Casei de cultură a
sindicatelor “C. D. Aricescu” din Câmpulung, a revenit
Emanuelei Ţăran din Aiud (“De ce mă chemi?” de Mia
Barbu). Premiul al III-lea a fost câştigat de Alexandru Voina
din Cugir (“Crizanteme” de Nicolae Bretan), iar pe poziţia
secundă s-a clasat Elena Dragomir din Valea Lungă (“Ai
revenit” de Ioan Tomescu). Premiul I,
alături de Premiul special “Constantin
Ţiculeanu”, a fost direcţionat de juriu
către Manuel Vasile Bălănică din
Cernavodă, talmăcitor al piesei “Ce ştiti
voi, strunelor?” de Paraschiv Opera.
Cele două Trofee au revenit unor
interpreţi valoroşi, binecunoscuţi,
laureaţi inclusiv la “Crizantema de
aur”. Cristina Beldean Moşuţan din Dej
a impresionat prin versiunea conferită
romanţei “Rugăciune” de Dan Stoian,
fiind recompensată pe drept cu Trofeul
“Vulturii Carpaţilor”. Absolvent al
Universităţii Naţionale de Muzică din
Bucureşti şi angajat al Teatrului “Al.
Davila” din Piteşti, Marius Bălan a

reprezentat Cercul Militar Piteşti, dobândind de justeţe, în
urma interpretării impecabile a romanţei “Pe tine nu te mai
aştept” a compozitorului târgoviştean Marcel Morărescu,
mult-râvnitul Trofeu “Rapsodii de toamnă”. Intenţionat am
menţionat în cazul fiecăruia titlurile aduse la microfon,
pentru a va putea convinge de numărul mare de romanţe
aflat în circulaţie şi la care fac apel numeroşii artişti din
perimetrul acestui gen muzical tradiţional şi atât de legat
de spiritul autohton. Aşa cum sună şi titulatura festivalului,
în paralel a existat şi o competiţie a recitatorilor de poezie,
care a adus la microfon multe poeme care de-a lungul

timpului i-au inspirat pe creatorii de romanţe. Premianţii
de anul acesta, între care Ana Maria Baltag Diaconu (Curtea
de Argeş), Elena Georgiana Stemate şi Dorina Iuliana
Ţăranu (ambele din Constanţa), s-au străduit să se ridice la
nivelul câştigătoarei de la ediţia anterioară, Elena Iuliana
Tudoran din Constanţa, invitată la rândul ei să-şi
demonstreze valoarea cu un mic recital. În finalul Galei
Laureaţilor, toţi participanţii au cântat „Ciobănaş cu 300 de
oi” – tradiţie împământenită la manifestarea-fanion a
genului, „Crizantema de aur” de la Târgovişte, Mariana
Claudia Filipescu.

Atât organizatorii, cât şi participanţii, pe scenă sau
în sală, apreciază că a fost cea mai reuşita ediţie dintre cele
16 şi n-avem nici un motiv să ne îndoim. Ceea ce se poate
remarca este ponderea covârşitoare a reprezentantelor
sexului frumos, iar asta nu poate decât să ne bucure,
numârandu-ne între cei care apreciază la superlativ
sensibilitatea şi mai ales rigoarea şi seriozitatea doamnelor
şi domnişoarelor! (Foto: Oana Manta)

Marius GHERMAN
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Galele Savoy (7)
Sanda Ladoşi, Natalia Guberna, Gina Pătraşcu, Radu

Pălăniţă (câştigătorul ediţiei 2021 a concursului „Românii au
talent”) şi Cornelia Patrichi au fost invitaţii speciali ai
ultimei ediţii a Galelor Savoy, un spectacol de excepţie
regizat de Vasile Muraru şi Valentina Fătu. Pentru a marca

şi onora unul dintre momentele In Memoriam,
anticipat de fiecare dată prin emoţionantul ”Fără
ei”, interpretat de cei doi mari actori, au urcat pe
scenă, alături de Cornelia Patrichi, Coca Zibileanu
şi Liliana Ostafie, foste balerine din vechea gardă a
baletului Teatrului “Tănase” condus de
inegalabilul Cornel Patrichi. 

Din distribuţia spectacolului prezentat de
Octavian Ursulescu au mai făcut parte Oana Sîrbu
şi actorii Diana Radu Stan, Nae Alexandru şi
Cristian Simion, alături de Baletul şi de Orchestra
Teatrului “Tănase”, dirijată de compozitorul Dan
Dimitriu.

“Proiectul Galele Savoy înseamnă pentru
teatrul nostru un necesar exerciţiu de admiraţie şi de
recunoaştere publică a meritelor pe care le-au avut toţi
cei care au trecut pe această scenă, înaintea noastră sau
chiar odată cu noi! La Galele Savoy celebrăm valoarea,

performanţa şi excelenţa în genul revuistic şi nu numai!” -
Vasile Muraru şi Valentina Fătu.

Emoţiile au fost de fiecare dată greu de descris în
cuvinte, atât cu prilejul dialogurilor cu invitaţii speciali, cât
şi la cel al evocării marilor dispăruţi. De data aceasta,
omagiile au fost aduse scriitorului Aurel Storin, fost
secretar literar al Teatrului “Tănase”, actorului Horia

Şerbănescu şi coregrafului Cornel Patrichi.
Până în anul 2017, binecunoscuta solistă

de muzică uşoară Sanda Ladoşi a cântat în
multe spectacole („Stela”, „Euro Savoy”,
„Glume pe portativ”, „Aer bun! De Herăstrău”)
ale Teatrului “Tănase”, pe scena căruia a
revenit ori de câte ori a fost invitată. A povestit,
alături de amfitrionul Octavian Ursulescu,
despre debutul de succes care avea să îi
definească întreaga carieră: în 1988 a obţinut
premiul I la Festivalul Mamaia, secţiunea
interpretare! Apoi, cu lacrimi în ochi, a vorbit
despre şlagărele şi memorabilele albume
lansate la începutul anilor ’90, “Când vine
seara” şi “Între noi mai e un pas”, la al căror
succes au contribuit regretaţii Ştefan Iordache
şi compozitorul Dan Iagnov; în această formulă
de aur, Sanda Ladoşi a cucerit locul II la

Festivalul Mamaia ’94, iar un an mai târziu,
locul III, tot la secţiunea Creaţie, cu
minunata piesă „Eu vreau să-ţi spun că te
ador”. Mulţi mari compozitori i-au
încredinţat Sandei Ladoşi creaţiile lor, dar cu
Dan Iagnov a avut cea mai lungă colaborare
(11 ani şi peste 50 de melodii!); nu o dată a
vorbit despre rolul extrem de important al
compozitorului în formarea ei ca artistă. Cu
ocazia testimonialelor-surpriză rezervate
fiecărui invitat special, au vorbit despre ea
Monica Anghel, Marcel Pavel şi Ovidiu
Komornyik. 

“Dacă în cazul unor interpreţi putem
vorbi de suişuri şi coborâşuri, de corăbii
zdruncintate serios de furtunile ce au agitat
oceanul muzicii uşoare, Natalia Guberna,
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ne oferă, surprinzător, imaginea unei cariere line, valurile
albe ce au încreţit suprafaţa mării fiind mai degrabă
blânde…Explicaţia poate fi găsită foarte uşor în însăşi firea
artistei, mereu modestă, cu bun-simţ proverbial, care nu a
dat niciodată din coate pentru a prinde un loc mai în faţă.
(…)” - scria Octavian Ursulescu despre a altă invitată de
onoare a Galelor Savoy, Natalia Guberna, şi
ea legată de spectacolul de Revistă şi de scena
de la Savoy. A colaborat îndeaproape cu
Teatrul “Tănase”, în perioada 1980 - 1982,
atunci când a apărut în diferite spectacole,
unul dintre acestea fiind “Idolul femeilor”, cu
Puiu Călinescu în rolul principal. De-a lungul
anilor a fost invitată specială în spectacolele
concert “Glume pe portativ” şi “Un cântec…
O glumă…”.

Absolventă în 1978 a cursurilor Şcolii
Populare de Artă, la clasa prof. Florica
Orăscu, cea care făcea furori în anii ’80 cu
şlagărele „Valuri albe”, „Crede-mă, iubite”,
„O iubire mi-a bătut la geam”, “Să visez”,
“Sub un petec de cer” sau “Merg fluierând”,
a făcut parte şi din grupul „Trio Expres”
(unul dintre mesajele video transmise a
aparţinut lui Carmen Mureşan-Harra). 

Deşi stabilită de ani mulţi în
Germania (în Gummersbach, aproape de
Köln), Gina Pătraşcu a ţinut să fie prezentă
la ediţia a VII-a a Galelor Savoy, mai ales că
a fost şi este legată de Teatrul de Revistă şi
prin fostul său soţ, regretatul actor Horia
Şerbănescu, despre care s-a vorbit la
momentul In Memoriam. Face parte din
Generaţia de Argint a muzicii uşoare
româneşti, cu un Premiu I la Festivalul
Mamaia ’83 şi un trofeu „Steaua fără nume”,
iar de scena de la Savoy o leagă spectacolul
“Idolul femeilor”, realizat de legendarul
Puiu Călinescu.

... pe 6 aprilie 2016, trupul neînsufleţit
al coregrafului Cornel Patrichi era depus în
foyerul Teatrului de Revistă ”Constantin

“Tănase””... Pe 1 aprilie, cel care a debutat ca balerin pe
scena Sălii Savoy, împlinise 72 de ani. „Îl cunosc de când
avea 17-18 ani. Era un artist extraordinar, cu inspiraţie, cu
vocaţie, un talent ieşit din comun” – spunea atunci marea
actriţă Stela Popescu. „Când dansa, parcă zbura... Avea o
întindere extraordinară, o graţie care sugera ceva deasupra

realului. A fost un talent rar, un om minunat,
iar ca profesor de dans, un profesionist. Era
perfect!”.

Evocarea la momentul emoţionant In
Memoriam al Galelor Savoy a fost marcată de
prezenţa soţiei sale, Cornelia Patrichi, fostă
balerină a teatrului, secondată tot pe scenă de
fostele sale colege de trupă, Liliana Ostafie şi
Michaela Zibileanu.

După ce a absolvit Liceul de Coregrafie
în 1962, Cornel Patrichi a fost angajat, în acelasi
an, ca prim-balerin la Teatrul de Revistă
“Constantin Tănase”, pe atunci “Cărăbuş”,
unde unchiul său Nicolae Patrichi era Director
Muzical. A debutat în spectacolul “Ca la
Revistă” (regia Biţu Fălticineanu şi Nicolae
Frunzetti). 

După opt ani s-a angajat la Teatrul
“Fantasio” din Constanţa, la 26 de ani a
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devenit coregraf, a dansat, a fost maestru de balet
şi a lucrat pentru spectacolele de divertisment din
televiziune, făcând aproape zilnic naveta
Bucureşti-Constanţa-Bucureşti.

Cornel Patrichi are o filmografie
impresionantă, majoritatea fiind filme muzicale
în care au jucat şi mari actori ai Teatrului
„Tănase”. Cu un rol dintr-un film a cucerit-o
definitiv în 1971 pe Cornelia. Împreună cu
Alexandru, fiul lor, s-au stabilit în Italia, unde şi-
au deschis propria şcoalã de balet. S-au întors în
ţară în 1990, făcând parte din echipa „super-
spectacolului de Revistă în 2 acte şi 30 de
tablouri”, intitulat „Savoy, Savoy”. 

Pentru aproape cinci decenii, Aurel Storin,
dramaturg, poet, eseist, revuist şi ziarist a fost
secretarul literar-artistic al Teatrului “Tănase”, un
„om de o rară fineţe, hăruit cu talent poetic,
inteligent şi rasat, distins şi delicat, care a creat
cele mai frumoase momente de sensibilitate şi duioşie
raportate la sufeltul omenesc, dând lirismului emoţie şi
verbului, forţă!” (conf. Alexandru Lazăr, Doctor în istoria

teatrului românesc). A fost evocat în prezenţa soţiei sale,
Adina Storin, aflată pe scenă. Este cel care a ridicat teatrul
“Tănase” pe un binemeritat piedestal şi a luptat pentru
promovarea artiştilor săi. ”Este istoria unui destin. Sau
istoria unei clipe. Îndrăznesc să cred că Teatrul Românesc
de Revistă este beneficiarul unui destin unic în lume. S-ar
putea spune că este un gen de teatru inventat de români.
Sper ca acest lucru, deşi pare
numai o fantezie, să reiasă din
cărţile mele” – scria cel care i-a
dedicat texte, cuplete, versuri şi
scrieri memorabile, dar şi unica
lucrare de Doctorat (“Teatrul
românesc de Revistă. Dimensiunea
literară”), susţinută în anul 2008 la
Facultatea de Litere a Universităţii
Bucuresti şi distinsă cu Magna cum
Laudae. A scris şi lansat volumele
”Farmecul discret al Teatrului de
Revistă”, ”Stela şi Arşinel. O
pereche fără pereche”, ”Teatrul

românesc de Revistă. Istorie. Dimensiuni. Periocole.
Destine”, ”Trecute vieţi de mari artişti (memorii de suflet)”,
dar şi monografia ”Teatrul de Revistă «Constantin Tănase»

1919-2000. De la Cărăbuş la Savoy”. A fost autorul
comediilor muzicale ”Bimbirică”, ”Salutări de la
Vasile”, ”De la Cărăbuş, la Savoy” şi ”Doctore, sunt
al dumneavoastră”, dar şi al musicalului ”Cafeaua
cu lapte de adio”. Şi să nu uităm că a semnat
versurile a zeci de piese devenite şlagăre, printre
care “Lalele, lalele” (muzica: Temistocle Popa,
interpret: Luigi Ionescu), ”Să mori de dragoste
rănită” (muzica: Marcel Dragomir, interpretă:
Angela Similea), ”Lumea de dragoste” (muzica: Jolt
Kerestely, interpretă: Angela Similea), ”Balada”
(muzica: Radu Şerban, interprete: Margareta
Pâslaru şi Marina Voica), ”Vino, iubire înapoi”
(muzica: Ion Cristinoiu, interpretă: Corina Chiriac),
”Parfumul străzilor” (muzica: Radu Şerban,
interpretă: Corina Chiriac), “Cabaret” şi colindul
“La mulţi ani, surori şi fraţi!” (muzica: Virgil
Popescu, interpretă: Oana Sîrbu), ”Sunt vagabondul
vieţii mele” (muzica: Temistocle Popa, interpretată
de Dumitru Rucăreanu şi, ulterior, de Gheorghe
Dinică). 

Cu astfel de momente emoţionante, cu poveştile
invitaţilor de onoare şi cu suprizele oferite lor de
organizatori, dar şi cu decernarea de către Vasile Muraru şi
V,alentina Fătu a Diplomelor de Onoare ”Galele Savoy”
s-a încheiat a şaptea ediţie a acestui proiect unic şi, sperăm,
repetabil. Aşa ceva trebuie să continue!

Oana GEORGESCU
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Mircea Baniciu – 
50 de ani de carieră sărbătoriţi la 

Teatrul Naţional Timişoara

În 10 noiembrie, la Teatrul Naţional din Timişoara,
Mircea Baniciu a fost sărbătorit pentru 50 de ani de carieră.
Un eveniment la care am fost fericit să pot participa, atât

din culise, cât şi din celebra sală de spectacole, unde de
altfel s-a produs şi debutul marelui nostru artist, la
premiera concertului Phoenix - „Cei ce ne-au dat nume”!
După astfel de evenimente, sub titulatura Gala „Stele
Româneşti”, dedicate lui Ivan Patzaichin şi Ovidiu Lipan,
Young Friends Company (iniţiatori – coordonatori:
Valentino şi Izabela Rudolf) s-a asociat de astă dată cu
Muzeul Naţional al Banatului, Asociaţia Mapamond şi
finanţatorul Consiliul Judeţean Timiş.

Cât despre afiş, nu ştiu cu cine să încep. Pasărea
Rock e de la sine înţeles că a fost alături de solistul ei... dar
şi violonistul Mani Neumann, bateristul Costin Petrescu,
Valeriu Sepi, Adrian Despot, Alexandra Ungureanu şi Nicu
Patoi, Dan Byron (însoţit de tinerii dansatori Rebecca
Rudolf şi Ionuţ Diniţă - Opera Naţională Bucureşti), Doru
Apreotesei, Horea Crişovan şi grupul Van Der Criss, cu toţii
reinterpretând compoziţii de neuitat; colegul din liceu

Marius Bizerea, jurnalistul TVR Timişoara
Mimo Obradov... totul sub bagheta unicului
prezentator Horia Brenciu (care i-a sustras
sărbătoritului celebra chitară Epiphone din
tinereţe, pentru a-şi aduce aminte cum a
învăţat „Andrii Popa”, marele hit cu doar
două acorduri – Re major şi Sol major). Notă
specială pentru actriţa Rodica Mandache
(care a citit fragmente din scrisorile de
dragoste ale câtorva admiratoare din
tinereţe), dar şi pentru fiica Ana Baniciu,
care a promis să îi ofere... un nepot tatălui ei
(pe care îl va chema Covaci, ha ha).

Au fost proiectate numeroase
saluturi de la vedete / colaboratori de scenă
de-a lungul deceniilor, o arhivă video de
senzaţie (inclusiv poze inedite Phoenix), de

asemenea preluări din compoziţiile muzicianului (inclusiv
pe mari scene din străinătate). Consiliul Judeţean Timiş i-a
oferit un trofeu, spectacolul a fost perfect pus în scenă
audio-video de Top Sound (cu George Nemeznic la
butoane), cu marele sprijin al întregului personal tehnic al
teatrului. Altfel, se doreşte reeditarea spectacolului şi la
Bucureşti, TVR Timişoara a filmat întreaga desfăşurare de
forţe, iar eu mă întreb în ce măsură organizatorii sunt
interesaţi să consacre astfel de evenimente şi altor artişti
mari ai noştri (pentru că nu avem o instituţie gen „Hall of
Fame”), că are balta peşte, vorba lui Johnny Răducanu
într-un context asemănător, jazz, din 2001. Nu pot să nu
remarc impresionanta reacţie a Timişoarei (în particular, la
apariţia lui Florian Pittiş în imaginile de arhivă). Da, acolo
e publicul meritat de o Capitală Culturală Europeană 2023.
La mulţi f-ani, Mircea Baniciu! (Foto: Dana Cristescu)

Doru IONESCU
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Foarte puţini sunt artiştii care ne-au vizitat ţara şi
care să rămână atât de ataşaţi României şi valorilor sale
muzicale asemeni vedetei muzicii uşoare din Elveţia, Eliane
Dambre! Au trecut cinci decenii de când o adolescentă plină
de talent a reprezentat Ţara Cantoanelor la ediţia 1971 a
Festivalului internaţional “Cerbul de aur” de la Braşov. A

cântat melodia lui George Grigoriu “E vârsta întrebărilor”,
cucerind simpatia tuturor prin muzicalitate şi prin
prospeţimea interpretării. A cunoscut atunci numeroşi
compozitori şi interpreţi din ţara noastră, a plecat sub braţ
cu impresionantul caiet conţinând peste o sută de cântece
româneşti reprezentative şi din acea clipă a devenit o
autentică ambasadoare a muzicii uşoare româneşti în
întreaga lume. Dincolo de faptul că a interpretat melodia
lui George Grigoriu în toate apariţiile sale TV din Elveţia,
Franţa şi Belgia, a difuzat în acestea secvenţe de la “Cerbul
de aur”, făcând cunoscut festivalul braşovean şi creaţiile
noastre de gen, cu specificul lor. Eliane Dambre a fost de
altfel invitată de TVR la aniversarea la Bucureşti a 40 de ani
de la prima ediţie a festivalului braşovean (care a avut loc
după cum se ştie în 1968), pentru că apoi să fie aproape
nelipsită din juriul singurului festival internaţional de
muzică uşoară cu desfăşurare permanentă de la noi,
dedicat, întâmplător, tocmai lui George Grigoriu, cel căruia
îi cântase un şlagăr la primul ei contact cu ţara noastră. Şi
tot aici, la Brăila, a adus o serie de artişti elveţieni foarte

talentaţi, pe care i-a apropiat de asemenea de muzica
noastră uşoară, marea ei pasiune – dar despre asta în
rândurile următoare.

Pe numele real Eliane Saint, a adoptat pseudonimul
Dambre, sub care a cunoscut atâtea succese. S-a născut într-
o comună din cantonul Fribourg, la Lovens, şi a crescut
într-o familie numeroasă, cu nu mai puţin de opt surori şi
fraţi, descoperind de mică că a fost dăruită de Dumnezeu cu
o voce superbă. Idolul său: Edith Piaf. În 1970 semnează
primul contract, ca solistă a grupului Les Pyranhas, ce avea
în repertoriu şlagăre frantuzeşti şi anglo-saxone, stilul
modern al formaţiei umplând până la refuz săli de peste o
mie de locuri. Cu ocazia unui concert cu Les Pyranhas la
Geneva este remarcată de Janry Varnel de la Radio Suisse
Romande, care a prezentat-o lui Roland Jay şi imediat
Eliane Dambre este angajată de acesta pentru tele-filmul
“Faites-la chanter”, în care lanseză împreună cu Thierry
Fervant cântecul “Les yeux verts”, piesă pe care a
interpretat-o şi la Braşov. Semnează un contract cu casa de
discuri Évasion, “Les yeux verts” devenind marele hit al
verii respective, drept care Eliane Dambre este desemnată
să reprezinte Elveţia la câteva mari festivaluri
internaţionale în România, Japonia (festivalul Yamaha, la
Tokyo), Belgia (la Spa), Bulgaria (“Orfeul de aur”, cu
concurenţi din 30 de ţări), Portugalia (festivalul “Figaro da
Fos” la Estoril). La acesta din urmă a fost invitată în recital
alături de marea cântăreaţă italiană Milva, alături de care a
întreprins apoi un lung turneu. Atât la Braşov, cât şi la

“Orfeul de aur” a cântat alături de marii artişti Charles
Trenet şi Dalida; Trenet, monstru sacru al cântecului
francez, i-a dat sfaturi excelente pentru cariera sa, Eliane
Dambre fiind atunci foarte tânără. Din acel moment cariera
ei înregistrează un salt spetaculos, cu trei noi discuri,
apariţii Radio şi TV în Elveţia şi în străinătate. Două din
aceste emisiuni de televiziune au impus-o şi ca o
amfitrioană TV plină de farmec şi umor. Astfel, în cea
intitulată “Roman d’août”, de la TV Suisse Romande, l-a
avut drept partener timp de 15 zile pe Christian Defaye,

Michel Fugain între Eliane Dambre şi fiul ei, David



oferind în fiecare seară una din melodiile ei. Iar în
programul “Une journée au comptoir” de la Lausanne a
fost o amfitrioană remarcată alături de Eric Lehman, într-o
populară emisiune în direct. În 1974 se mută la Paris, unde
îşi va desfăşura activitatea artistică până în 1986. Aici
lucreaza un timp la SACEM, organismul de gestiune a
drepturilor de autor şi conexe, se perfecţionează cu
profesorul de canto Hamilton, dar mai ales este cooptată în
echipa lui Georges Chatelain de la cel mai important studio
de înregistrări din Paris, frecventat de toate vedetele, CBE,
şi semnează un contract cu celebra casa de discuri RCA.

Lansează trei noi discuri, iar cu melodia “Un enfant sur les
genoux” câştigă Marele Premiu de Interpretare “L’Ours
d’Or” (Ursul de aur) la festivalul de la St. Gall (Elveţia).
Discul cu acest cântec s-a vândut într-un tiraj impresionant
şi nu este deloc de mirare, fiind scris de un cuplu celebru de
autori, Claude Morgan şi Vline Buggy. Acesta din urmă a
compus melodia triumfătoare la Eurovision 1974, precum şi
şlagărul mondial “El Bimbo” (2 milioane de discuri
vândute), multe alte piese de succes, fiind şi ulterior un
colaborator apropiat al lui Eliane Dambre. Eliane reprezintă
Elveţia la un alt mare festival internaţional, la Palma de
Majorca, în Spania, după care, graţie audienţei remarcabile,
imprimă un cântec în limba spaniolă, “Primavera”, şi
susţine un lung turneu. Cu această ocazie, tatăl celebrei
cântăreţe de origine greacă Vicky Leandros i-a propus să
fie producătorul ei în spaţiul german. Mai bine de doi ani
străbate lumea alături de Demis Roussos. Ascensiunea
prietenei muzicii uşoare româneşti (fiindcă în multe din
apariţiile sale a cântat şi “E vârsta întrebărilor”, piesa lui
George Grigoriu!) a continuat, semnând un contract cu
celebra casă de discuri EMI-Pathé Marconi, realizând
pentru aceasta două discuri produse de Laurent Rossi, fiul
celebrului Tino Rossi. Îşi promovează aceste discuri în cele
mai urmărite emisiuni TV şi Radio, la RTL, Europe 1,
Monte-Carlo, Grenoble, Lille, la invitaţia unor realizatori
notorii, cum ar fi Danièle Gilbert sau Philippe Bouvard. În
toţi aceşti ani a colaborat cu compozitori şi orchestratori
importanţi, cum ar fi Alain Morisod (a fost şi el la “Cerbul
de aur” la una din primele ediţii), Gabriel Yared, Pépé
Lienard, Jean-Claude Petit. În 1986 revine împreună cu

familia în Elveţia, direcţionându-şi atenţia spre încurajarea
tinerelor talente. Înregistrează o serie de discuri demo în
studio, lucrează cu compozitori şi textieri cunoscuţi, se
întâlneşte cu tineri artişti, organizează spectacole cu
asociaţia “La peña del sol”, pe care a infiinţat-o. Un concert
aparte a fost cel intitulat “La misa criolla”, găzduit de
biserica Nôtre Dame din Lausanne, care a avut un scop
caritabil şi a fost susţinut de celebrul grup argentinian Opus
Quatro şi de corul Choralys Plus în 1999. Din acest moment
se dedică cu toate forţele descoperirii şi protejării tinerilor
artişti înzestraţi, pentru promovarea cărora înfiinţează
editura muzicală Music 2000 Publishing. Mai mult, îşi pune
propria casă, cu generozitate (firesc până la un punct, însuşi
fiul său fiind un talentat muzician), amenajând un “home
studio” pus la dispoziţia tinerilor artişti, pentru a-i ajuta să
lucreze şi să-şi înregistreze compoziţiile şi chiar să editeze
CD-uri, conştientă de lipsa de posibilităţi materiale a
acestora. Ca o continuare firească, a deschis în 2001 la Nyon
“Les Ateliers du Funambule” – primul spaţiu de formare
din Elveţia Romandă (de limba franceză) pentru tinerii
compozitori, textieri şi interpreţi de muzică uşoară, “naş”
fiind reputatul cântăreţ Michel Fugain. Puţini ştiu că starul
cântecului francez este cumnatul compozitorului Mihai
Alexandru, fiind căsătorit cu sora acestuia, Sanda
Alexandru. Interesant este faptul că în urmă cu câţiva ani
Mihai Alexandru a concurat la selecţia elveţiană pentru
Eurovision, clasându-se pe locul I la egalitate cu o elevă a

Elianei Dambre! Fiind egalitate perfectă de puncte, în finala
europeană a mers aceasta din urmă, care obţinuse punctajul
maxim din partea juriului, în timp ce piesa compatriotului
nostru primise punctajul maxim din partea publicului. “Les
Ateliers du Funambule” este, de fapt, un centru muzical
destinat tinerilor artişti, unde aceştia să-şi poată construi
propriul univers muzical, un mic conservator consolidat
prin crearea Asociaţiei Culturale Caja 2001, cu scop non-
lucrativ şi de utilitate publică, asociaţie ce funcţionează prin
donaţii private şi publice, ca şi prin cotizaţiilor membrilor.
Câteva sute de elevi au fost pregătiţi la aceste “ateliere”, iar
dintre ei peste 30 au îmbrăţişat o carieră profesionistă. Este
marele pariu de suflet al artistei, care şi-a pus în slujba
proiectului toată energia şi timpul, fiind în egală măsură
profesoară alături de directorul artistic Nicolas Hafner,
absolvent al Conservatorului din Geneva, compozitor,
muzicolog şi instrumentist (pian, vioară, orgă). În afara
cursurilor obişnuite (canto, muzică, dans, exprimare
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alături de Octavian Ursulescu, la “Cerbul de aur”, 1971...
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Dan Chebac:
„Nu mă cunoşti...” 

În iunie 2017, în două seri
consecutive, fanii genului folk l-au
putut vedea cântând, după 40 de ani
de la dispariţia sa de pe scenele
noastre, în primul rând ale Cenaclului
„Flacăra” (după ce câştigase, ex-aequo,
al doilea festival „Primăvara
baladelor”!), pe Dan Chebac. Aşa cum
declarase atunci, picătura...
românească ce l-a determinat să se
întoarcă în muzica de acasă a
constituit-o melodia sa „Caii liberi”,
preluată în folclorul urban
postnouăzecist de generaţiile
următoare de folkişti. Folkistul a
renunţat la cariera sa în muzică încă de
atunci, profesând ca inginer metalurg.
În 1981 a plecat din ţară, spre
Germania, pentru a se fi stabilit după
şase ani în Italia. Rămas în arhive cu
patru melodii editate oficial pe un EP
(între care hitul în cauză pe o rarisimă
compilaţie a Electrecordului), Chebac
a intrat într-un studio din Roma,

reînregistrând cu chitaristul (în fapt
multiinstrumentistul) şi orchestratorul
Gianluca D’Alessio vechile compoziţii.

Invitat la diversele festivaluri şi
gale folk din ultimii ani, folkistul
renăscut a lansat în 2019 un prim CD
pe care a refăcut în primul rând
compoziţiile din alt ev, proaspete în
mesaj, dar şi orchestraţii: „Cîntece

despre... caii liberi”, foarte bine primit
de media şi ascultători. Nota bene, în
plină pandemie, un remix datorat lui

UFe (piesa „Celor ce nu iubesc arta”,
înglobând un citat din Constantin
Noica) a fost difuzat în heavy-rotation
de Radio Guerrilla, cu un mesaj... de
sezon! Şi din nou surpriză, în 2022: iată
că nu acel disc a fost să fie cântecul de
lebădă, aşa cum lăsase Chebac de
înţeles. Dimpotrivă, cu prietenii săi
muzicieni din peninsulă, el a
înregistrat un nou CD - „Nu mă
cunoşti...” - autoprodus ca şi cel
precedent, aşadar fără egida vreunei
case de discuri. Gândit de astă-dată
împreună cu muzicienii colaboratori,
materialul albumului continuă în
acelaşi stil (recognoscibil de la primul
vers intonat cu vocea sa unică), acum
reliefat parcă mai osmotic de
aranjamentele orchestrale. Lansarea
oficială de la a doua ediţie „Urban
Blues Festival” a fost însoţită de
reluarea live a hitului şaptezecist
„Calii liberi” (pe care Gabi Andrieş l-a
ilustrat cu un videoclip în proiectul
„Rockul Carantinei”!), cu recursul său
(post) hippie la libertate, libera
exprimare... şi pace.

Doru IONESCU

scenică), “Atelierele” posedă şi o sală de spectacole, un
teatru unde periodic au loc concerte în care în prima parte
a recitalului unui artist consacrat evoluează elevi ai şcolii.
Am insistat pe de o parte fiindcă o asemenea iniţiativă n-ar
fi rea deloc şi la noi, iar pe de alta fiindcă, n-o să vă vină să
credeţi, Eliane Dambre oferă elevilor, la cursuri, melodii

româneşti cu text în limba franceză şi chiar română,
preferata acestora fiind “Amurgul” de George Grigoriu!

La ”Cerbul de aur” a cântat melodia lui George
Grigoriu în limba franceză, sub titlul ”Au vent léger”, pe
care a interpretat-o şi în 2008 într-un studio al TVR într-o
emisiune moderată de Horia Moculescu cu ocazia
aniversării a patru decenii de la prima ediţie a festivalului.
S-a aflat atunci în studio şi solista Jyaleen, care a reprezentat
Elveţia la ”Cerb” şi pe care Eliane Dambre a adus-o la
Braşov în calitate de manager. Un adevărat best-seller în
ţările de limbă franceză a fost albumul său ”best of”,

intitulat ”Mes plus belles chansons”, iar în Ţara
Cantoanelor s-a bucurat de o frumoasă primire CD-ul
reunind cele mai cunoscute realizări ale şcolii sale de
muzică de la Nyon, ”Best of des Funambules”, la care
semnează direcţia artistică. La festivalul internaţional de
muzică uşoară ”George Grigoriu” de la Brăila, care a
înregistrat un mare câştig valoric prin invitarea ei în juriul
internaţional, unde sperăm s-o revedem, a recomandat o
serie de foarte buni artişti din Elveţia, unii intrând în
palmares: duetul Aliose (Trofeul festivalului în 2013),
Mélanie René (premiul I), duetul Sophie de Quay (cu o
frumoasă carieră internaţională, care l-a readus de câteva
ori în ţara noastră), Laura Sensi, Angie Ott, Amélie Daniel.
Pe lângă numeroasele sale activităţi şi proiecte artistice,
Eliane Dambre se ocupă din 2014 de cariera talentatului
naist Michel Tirabosco, un mare admirator al lui Gheorghe
Zamfir, cu care ar fi fericit să poată colabora într-o bună zi.

Aşadar, de cinci decenii Eliane Dambre este o mare
prietenă a muzicii uşoare româneşti. Adolescenta care
cucerea publicul cu şarmul său la Braşov în 1971, la “Cerbul
de aur”, este astăzi un nume respectat în întreg spaţiul
artistic francofon şi nu numai. Organizatorii Festivalului
internaţional de muzică uşoară “George Grigoriu” de la
Brăila au fost, din acest punct de vedere, mai mult decât
inspiraţi invitând-o în juriul concursului. Aici a legat
prietenii trainice cu Horia Moculescu, Marius Ţeicu,
Andreea Andrei, Ionel şi Andrei Tudor şi a recomandat
câţiva finalişti elveţieni intraţi chiar în palmaresul
festivalului, semn că “Les Ateliers du Funambule” a dat
absolvenţi de marcă. Să sperăm că o vom reintâlni pe Eliane
Dambre la ediţia 2023 a tradiţionalului festival “George
Grigoriu” de la Brăila, când ne va povesti cum mai cântă
elevii ei muzică uşoară românească!

Octavian URSULESCU
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Muzică şi poezie
Actorul, cântăreţul şi compozitorul Sergiu Cioiu nu

încetează a ne uimi, la cei 82 de ani ai săi, tânăr, ferice şi
plin de vitalitate, oferindu-ne un exemplu pe care n-ar fi
deloc rău dacă l-ar urma şi alţi artişti, prin implicarea sa

continuă întru cinstirea valorilor naţionale. Astfel, a
susţinut la Bistriţa, în faţa unei săli arhipline, un minunat
recital de muzică şi poezie, acompaniat de pianistul Liuben
Gordievschi. Organizator a fost Centrul judeţean de cultură

Bistriţa-Năsăud, al cărui manager, cunoscutul interpret de
folclor Alexandru Pugna (fost secretar de stat la Ministerul
Culturii), l-a introdus emoţionant în scenă pe artist: ”După
mai bine de 50 de ani, Sergiu Cioiu revine la Bistriţa cu un
recital extraordinar de muzică şi poezie, prin care aduce un
omagiu valorilor inestimabile ale patrimoniului literaturii
române, sărbătorind împreună cu noi Ziua Culturii
Naţionale”. Recitalul a inclus în bună parte compoziţii

proprii pe versurile închinate de poeţi lui Mihai Eminescu,
”Sfântul prea curat al versului românesc”, cum l-a numit
Tudor Arghezi. Este vorba de Nichita Stănescu (”Tu n-ai
murit”), Marin Sorescu (”Trebuiau să poarte un nume”) sau
Miron Manega (”Baladă fără sfârşit”), cărora li s-au adăugat
alte creaţii, de această dată pe versuri eminesciene –
”Revedere”, ”Ce te legeni?”, ”Din cugetările sărmanului
Dionis”. A fost prima parte a concertului, cu un fond
muzical inspirat creat de pianist, un melos cu armonii
româneşti – doină, vals, romanţă – după care Sergiu Cioiu
a reamintit publicului câteva din melodiile scrise în urmă cu
cinci decenii de Alexandru Mandy, compozitorul care s-a
identificat cu arta actorului-cântăreţ. Este vorba de piese
nicicând uitate, dovadă reacţia publicului: ”Cântecul
vântului” (”Vântule, vânt nebun...”), ”Glasul tău” (închinat
Mariei Tănase), ”Îţi mulţumesc”, ”Poarta sărutului”
(închinat fireşte lui Constantin Brâncuşi), ”Venise vremea”.
Iar finalul a fost de-a dreptul electrizant prin ritm, umor şi
dezlănţuire actoricească, cu cele mai frumoase compoziţii
incluse pe cel mai recent album editat la Casa de discuri
Eurostar. Ne referim la ”În fiecare zi”, ”Destin”, ”Telefon”,
”Nevasta mincinoasă”, ”Carul mare”, ”Decalog”, dar mai
ales la ”Trec fetele”, ”Rică” sau ”Terente şi Titina”, care

efectiv au ridicat sala în picioare, strârnind adevărate ovaţii.
Este greu de înţeles de ce organizatorii de spectacole ocolesc
un asemenea artist plurivalent, dar nu ne mai miră nimic,
în condiţiile degradării continue a gustului public, ”hrănit”
cu osârdie de aşa-zişii ”producători” din audio-vizual. Din
fericire, Sergiu Cioiu îşi urmează neabătat drumul artistic,
dovadă că la puţine zile după spectacolul de la Bistriţa a
susţinut unul similar pe scena Teatrului Dramaturgilor
Români, ce ţine de Muzeul Literaturii Române. O sală mică
şi cochetă, aflată în inima Capitalei, cu o foarte bună
instalaţie de sunet şi lumini, pe scena căreia interpretul s-a
simţit în largul său, mai ales că de această dată alături de
Liuben Gordievschi (pian, baian) a revenit tradiţionalul
colaborator al protagonistului, excelentul chitarist Vlad
Creţu, care de această dată a dovedit şi reale înzestrări de
cântăreţ şi... recitator.

Se mai cântă muzică uşoară românească, în limba
română, în ţara noastră? Relativ rar, din păcate, dar la acest
capitol Sergiu Cioiu se situează, spre cinstea lui, pe un loc
fruntaş.

U. OCTAVIAN
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În căutarea stelelor cu nume (VII)

Pe parcursul acestui serial, pe lângă interpreţii al căror
nume care ne spun mult chiar şi astăzi, la decenii de la lansarea
lor în cadrul popularului concurs TV, apar şi numele unor
solişti despre care chiar colegii lor din acea perioadă nu mai ştiu
nimic. Lucru firesc, aş spune, fiindcă deşi cu siguranţă din
punct de vedere muzical dovedeau un talent cert, girat de
personalităţile din juriu, acestora probabil le lipsea acel “ceva”
care te poate ajuta să te ridici de la stadiul de interpret amator
înzestrat la acela de solist îndrăgit de marele public. În acest
“ceva” intră multe: har, charismă, un fizic atrăgător (eventual),
şarm personal, nemaivorbind de noroc. La acest din urma
capitol figurează şi câteva melodii inspirate pe care dacă
debutantul le primeşte la început de drum poate spera ca
publicul să le asocieze cu numele său. Apoi, sigur, nu toţi cei
care şi-au încercat şansa la “Steaua fără nume” credeau cu tărie
în posibilitatea ca ei să devină staruri ale cântecului, ci pur şi
simplu au fost recomandaţi de profesori sau “impinşi” de
prieteni. Ceea ce nu înseamnă că nu privim cu aceeaşi
consideraţie efortul şi speranţele lor, chiar neîmplinite, fiindcă,
aşa cum se spune, “mulţi chemaţi, puţini aleşi”. Cea mai bună
dovadă este faptul că marele public a adoptat şi a transformat
în mari vedete nu întotdeauna solişti cu calităţi vocale

impresionante sau fizic de top-model. Legile spectatorului sunt
necunoscute, altminteri realizatorii competiţiiilor de talente ar
poseda o reţetă sigură, infailibilă. De pildă, “Vocea României”,
concurs cu buget uriaş, premii şi reclamă pe măsură, câte
vedete adevărate a lansat, la care publicul să se înghesuie la
concerte? La “Steaua fără nume” nu se acordau bani, doar,
eventual, un Trofeu, dacă ajungeai să-l câştigi, plus audienţa
unei emisiuni foarte vizionate, la nivelul acelei perioade; însă
numele artiştilor importanţi, amintite în acest serial, au fost
numeroase.

La toate lansările casei de discuri Eurostar vine mereu
să-şi susţină colegii şi prietenii Carmen Anton, devenită
ulterior, prin căsătorie, Juvină. După câştigarea Trofeului a mai
apărut pe micul ecran, a jucat în filme, dar indiscutabil
frumoasa aventură de la “Steaua fără nume” rămâne punctul
cel mai înalt al carierei ei. Telespectatorii au remarcat-o încă din
etapa I a competiţiei, difuzată la TVR pe 9 august 1976 şi
prezentată de Mihai Florea, cu acompaniamentul orchestrei de
estrada a RTV, dirijor Sile Dinicu. Evoluţia concurenţilor –
Carmen Anton (Buftea-Ilfov), Daniela Ştir (Ialomiţa), Felician
Ionel (Constanţa) – a fost notată de juriul alcătuit din Octav

Enigărescu, Camelia
Dăscălescu, Sile Dinicu, Titus
Munteanu, Nina Bercaru.
Carmen Anton a cântat două
melodii alături de orchestră,
“Tinereţe, ani frumoşi” de
Petre Mihăescu şi “Dedicaţie”
de Jolt Kerestely, precum şi
alte două alese din lista de 20
de titluri, cu acompania-
mentul la pian al lui Gery
Podgoreanu - “Adolescenţii”
(Marcel Dragomir) şi “La noi”
(Aurel Manolache). A mai
recitat poezia “Cântaţi
România”, a tinerei poete
Mirela Petriş, şi a obţinut cel
mai mare punctaj, trecând în
etapa a II-a. Din păcate, după încă vreo două emisiuni,
concursul, aşa cum am scris, s-a întrerupt şi s-a reluat chiar cu
etapa a II-a în care era ea calificată, găzduită de Sala Radio şi
difuzată pe micul ecran la 18 aprilie 1982. De această dată a
prezentat actorul Iurie Darie, iar juriul a fost alcătuit din Aurel
Giroveanu, George Grigoriu, Vasile V. Vasilache, Sorana
Coroamă Stanca, Dan Beizadea, Doina Spătaru şi Romeo
Săndulescu. Ceilalţi doi candidaţi au fost Nae Petrişor (Bacău)
şi Adina Stoenescu (Târgovişte). Alături de orchestra RTV
dirijată de Sile Dinicu, Carmen Anton a interpretat “Anotimpul
speranţelor” (Ionel Tudor) şi “Vis de pace” (Mircea Romcescu),
iar din lista de 10 (de această dată) titluri depusă de concurentă
juriul a ales “Aici trăim” (Vasile Veselovski) şi “De-ai fi tu
salcie” (Horia Moculescu), în acompaniamentul pianistic al lui
Gery Podgoreanu. Punctaj maxim pentru Carmen Anton, note
de 10 pe linie, aşa încât a urmat etapa a III-a, difuzată la 19
decembrie 1982. Spectacolul a avut loc la Sala Sporturilor din
Brăila, fiind prezentat de actorul Valentin Plătăreanu. Surpriza,
extrem de placută, a fost că în finală Carmen Anton urma să
concureze cu foarte buna sa prietenă Luminiţa Scordaliu, ele
căzând de acord că vor rămâne la fel de apropiate indiferent
cine va câştiga. Paradoxal, Carmen Anton nu-şi mai aminteşte,
dintre juraţii de la finală, decât pe criticul muzical Smaranda
Oţeanu, temută pentru exigenţa ei. Prima piesa interpretată
alături de orchestră a fost “Vis de pace” de Mircea Romcescu,
fiindcă regulamentul prevedea revenirea la un titlu din etapa a
II-a. Legat de acest cântec, Carmen Anton rememorează cele
spuse ei după filmare de buna sa prietenă şi colegă Mihaela
Runceanu: “Carmen, nu înţeleg cum ai atacat piesa direct pe
refren, o dată cu orchestra? Cum ai fost exact pe tonalitate fără
a primi un acord sau măcar o notă de la unul din instrumente?”.
Solista i-a raspuns că nici ea nu-şi explică, maestrul Sile Dinicu
i-a făcut semn şi… gata, nu mai ştie ce şi cum. Observaţia se
referea la faptul că acest cântec începea direct cu refrenul
(“Vreau să fiu din nou copil…”), fără nici un alt acord înainte,
de unde uimirea Mihaelei Runceanu, solistă binecunoscută
pentru perfecta ei muzicalitate. Carmen Anton a mai dat viaţă
piesei “O ţară numită România” de Camelia Dăscălescu, iar în
duet cu Luminiţa Scordaliu şlagărului “Baladă” de Radu
Şerban, ambele soliste fiind distinse cu Trofeul “Steaua fără
nume”!

La rugămintea noastră, Carmen Anton a încercat să
schiţeze atmosfera acelor ani şi relaţiile dintre concurenţi. În
perioada când emisiunea a fost suspendată, ei se întâlneau cu
bucurie la spectacolele organizate de Simona Patraulea şi Sorin
Grigorescu, ca şi la festivalurile unde aceştia erau implicaţi.
Împreună cu echipa TVR de la “Steaua fără nume” şi de la
“Floarea din grădină” alcătuiau o mare şi fericită familie, în care
tinerii solişti ştiau ce înseamnă respectul faţă de scenă, de cei

Mihai Florea înconjurat de Cris�na Goran, Mariana Ritz, 
Veronica Cizmaru, Carmen Anton, Mirela Voiculescu, Baciu Dobrică



care îi pastoreau şi îi îndrumau, învăţându-i ce înseamnă şi cum
să fie artişti adevăraţi. Aşa au dobândit cunoştinţe
indispensabile despre cum să încerce să ajungă artişti
profesionişti, cum să “atingă” sufletul publicului (pe micul
ecran sau pe scenă), dar mai ales să se respecte între ei şi să se
bucure necondiţionat de satisfacţiile acestei posturi privilegiate.
Festivalurile la care mă refeream erau cele de la Amara
(Ialomiţa), Sibiu (“Cheile Cetăţii”), Oneşti (“Retorta de cristal”),
Bacău (“Toamna culturală băcăuană”), Brăila (“Lotca de aur”),
unde se legau prietenii, tinerii aspiranţi se întâlneau cu vedetele
din recitaluri, încingându-se nişte petreceri pe cinste. Carmen
Anton îşi aduce aminte cu nostalgie de colegii şi prietenii din
acele vremuri: Mihaela Runceanu, Angela Ciochină, George
Sava, Mariana Ritz, Luminiţa Scordaliu, Dina Botezan-Vineri,
Domnica Sorescu, Otilia Postolache, Marcela Frăţilă, Mirela
Voiculescu, Elena Kordoş, Carmen Rădulescu, Marilena
Şerban, Cristina Goran, Liliana Topor, Denis Ştefănescu, Otilia
Bărbulescu, Veronica Cizmaru, apoi de “florile din grădină” -
Mioara Pitucile, Sirma Granzulea, Emilia Bubulac… De unii
dintre ei nu mai ştie nici măcar ea nimic, alţii s-au ridicat la Cer
mult prea devreme, ca stele cu nume…

Corina Chiriac a debutat la “Steaua fără nume” în
ianuarie 1970, parcurgând în numai 3 luni toate etapele,

câştigând Trofeul în luna martie. Juriul prezidat de Octav
Enigărescu i-a acordat note de 10 pe linie, în memoria
telespectatorilor fiind vii şi astăzi “contrele” cu poetul Dan
Deşliu, prezentatorul concursului, care nu putea crede că are
în faţă o tânără cu o asemenea personalitate. Între altele, a
impresionat cu valsul “Valurile Dunării” de Iosif Ivanovici, cu
aria “I could have danced all night” din musical-ul “My fair
lady” şi cu piesa lansată de solista franceză Nicoletta, “Il est
mort le soleil”. Regizorul Sorin Grigorescu a fost primul om de
televiziune care i-a sprijinit ascensiunea. Corina Chiriac
rememorează plastic anii aceia frumoşi în remarcabilul său
volum autobiografic “Minuni trăite”, aşa încât mi se pare
normal să recurgem chiar la amintirile sale: “M-am lansat la
Televiziunea Naţională pe vremea când eram încă studentă în
anul 3 de facultate, adică în 1970. “Steaua fără nume” era un
concurs între tineri cântăreţi de muzică uşoară necunoscuţi. Se
difuza luni seara în direct şi a fost unul dintre cele mai populare
evenimente ale TVR, inventat de Sorin Grigorescu, un deosebit
realizator de formate de emisiuni TV, un vizionar pot spune.
Tot lui i se datorează concursul “Dialog la distanţă”, popular
în anii ’65-’70, ca şi emisiunea “Cu mască, fără mască”, idee din
care se traieşte şi azi, sub alte forme, la diverse televiziuni. Ceva
mai târziu a existat la TVR şi “Floarea din grădină”, concurs
pentru tinerii solişti de muzică populară. Lui Sorin Grigorescu
şi asistentei lui, doamna Simona Patraulea, le datorez ajutorul
şi susţinerea oferite mie pe parcursul celor 3 etape şi nu sunt
singura artistă lansată la această emisiune, au câştigat trofeul şi

alţi colegi ai mei. Concursul se ţinea “pe viu” şi se transmitea în
direct în toată ţara, ceea ce înmulţea tensiunea interpreţilor şi a
publicului. Îmi pare extrem de rău că nu există filmări din acele
ediţii! Încă mai existau spectacole şi emisiuni care se
transmiteau în direct, ţin să repet asta pentru că după revoluţia
culturală din 1972, făcută cu forţa de Ceauşescu, întors dintr-o
vizită oficială din Coreea de Nord, nu a mai existat nicio
transmisie în direct în afara şedinţelor de partid. Greşesc: şi
festivalul de la Mamaia se transmitea pe viu, 4 seri la rând în
luna august, o dată pe an. În rest emisiunile erau filmate,
editate, trecute prin comitete şi comiţii, iar dacă se aprobau
intrau pe post. Aşa era directiva venită de la Comitetul Central
şi aşa s-a făcut, dar în 1970 încă era voie să ai câteva emisiuni în
direct. Ca să aibă un concurs adevărat, Sorin Grigorescu a
anunţat mai întâi o serie de preselecţii, la care putea participa
oricine credea că poate să cânte. Aşa cum am spus, şi acest
concurs era justificat de politica de sprijinire a unor tineri
amatori care încă nu erau cunoscuţi şi recunoscuţi, tineri care
într-un viitor ar fi putut reprezenta arta românească pe o scenă
profesionistă. La aceste preselecţii participa un prim juriu
format din compozitori şi interpreţi de mare greutate, care avea
datoria să identifice acele persoane care puteau apărea la
televizor din toate punctele de vedere. Când am candidat eu,
juriul care dădea note chiar în seara concursului era prezidat
de marele artist Octav Enigărescu, bariton la Opera Română
din Bucureşti, alături de alţi specialişti din breasla muzicală sau
de la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. M-am prezentat
şi eu la una dintre preselecţii şi am rugat să fiu lăsată să cânt ce
ştiam eu mai bine, o şansonetă franţuzească. Cu scuzele de
rigoare, l-am dat la o parte pe pianistul angajat, ca să mă
acompaniez singură. Pianistul respectiv era nimeni altul decât
Marius Ţeicu, dar noi nu ne cunoşteam pe atunci. Amintesc aici
faptul că de aproape doi ani făceam deja parte din echipa de
figuraţie a filmărilor de teatru TV. Mă cunoşteau mulţi angajaţi
ai televiziunii, dar nimeni nu ştia că eu cânt. Toată lumea a fost

de acord că pot apărea la acest concurs, dar problema era lipsa
unui repertoriu românesc, pentru că înafara unui număr de
şansonete frantuzeşti nu ştiam alte cântece. Aşa că realizatorii
au început să caute cântece româneşti pentru mine şi au găsit
măcar pentru prima etapă două melodii vechi. Una dintre ideile
fericite avute de mine a fost reinterpretarea celebrului vals
“Valurile Dunării” al lui Iosif Ivanovici, care pe atunci se cânta
orchestral. Singura variantă vocală aparţinuse doamnei Ioana
Radu, marea noastră interpretă de romanţe. Restul cântecelor
urma să le învăţ şi să le cânt pe viu acompaniată de câţiva băieţi
conduşi de Marius Ţeicu. Mai aveam de răspuns la nişte
întrebări de cultură muzicală şi de recitat o poezie, întreaga mea
apariţie dura undeva la 10-15 minute. Ca să fac impresie bună
la concurs m-am apucat să fac vocalize şi să cânt de dimineaţa
până seara, cu mult mai mult decât erau obişnuite neantrenatele
mele corzi vocale la 20 de ani, aşa că doar cu o zi înaintea marii
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plajă pustie către malul mării. Pe unele le mănâncă pescăruşii,
pe altele peştii în mare. Unele ajung la maturitate şi trăiesc o
sută de ani. Cine decide asta? Fără să vreau să scandalizez pe
nimeni, fără să doresc să schimb credinţa nimănui, eu rămân la
părerea mea: destinul nostru este o inţelegere pe care sufletul
tău o face cu bunul Dumnezeu înainte de a te naşte, întelegere
pe care desigur o uiţi după momentul naşterii, ca să dai
extemporalele, tezele şi examenele fără să îţi aminteşti că ştiai
materia. E extraordinară treaba asta. Şi admit că fie şi în cazul în
care “ştii materia”, tot ai şanse să greşeşti. Sunt zeci de ani de
când cred în tot ce am spus mai sus şi privind în urmă sunt
nevoită să admit că am greşit de multe ori în viaţa personală, în
alegeri sau în reacţii, dar azi, privind în urmă, nu am nici o
îndoială că a fost scris în destinul meu să fiu artistă. Mi s-au dat
toate “datele”, începând cu doi părinţi muzicieni, cu educaţia pe
care ei mi-au oferit-o, cu facultatea de actorie la care am intrat
din prima, cu seara concursului “Steaua fără nume”, când
puteam să îmi rup vocea la propriu, cu toate şansele
extraordinare pe care le-am avut în perioada socio-istorică în
care mi s-a desfăşurat prima parte a carierei, primii 18 ani, între
1970 şi 1988, anul emigrării mele în California”.

Nu se putea o radiografie mai exactă decât aceasta a
Corinei Chiriac, legată de “Steaua fără nume”, de şansele pe
care concursul le oferea, totul oglindit prin propria experienţă
de viaţă şi artistică. Cu siguranţă mulţi câştigători ai Trofeului
se regăsesc în aceste rânduri. (va urma)

Octavian URSULESCU

Discuri
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Cei mai frumoşi ani
seri de debut m-am trezit dimineaţa şi nu mai puteam vorbi.
Deloc. Eram răguşită, mută. Nu cunoşteam doctori orelişti pe
atunci şi desigur am intrat în panică. M-am dus la prima
farmacie şi mai mult prin semne am cerut un medicament.
Farmacista mi-a dat nişte tablete de Penicilină V. Nu cred că
mai există azi acest medicament şi nu mai ştiu la ce anume era
folosit. Trebuia să ţin pe limbă aceste tablete, fără să înghit
medicamentul. Aveau un gust îngrozitor. În plus, i-am facut
mamei semn să nu
mă dea la telefon
oricine m-ar suna şi
m-am închis în
camera mea, unde
“recitam” în gând
melodiile. Da, se pot
“recita”, ca o reca-
pitulare, şi cântecele!
Am tăcut până a
doua zi după-amiază,
când am încercat
timid să zic un cuvânt
şi, spre uimirea mea,
am vorbit. Apoi,
timid, am incercat un
sunet şi l-am scos,
chiar dacă era mai
mult un scârţâit de uşă neunsă. Cum-necum, când am ajuns la
studioul TVR, care pe atunci era cel vechi încă, din strada
Molière, şi am putut face prima repetiţie cu băieţii din orchestră,
am putut cânta. Era într-o luni seară. Cred că am fost cea de-a
doua concurentă şi când mi-a venit rândul să apar  mi-am
promis că voi cânta extraordinar de bine chiar dacă nu voi mai
vorbi o săptămână după asta, chiar dacă nu voi mai cânta
niciodată în viaţă. Înainte de concurs nu m-am rugat lui

Dumnezeu, după concurs nu i-am mulţumit că am putut cânta.
Au trecut iată 50 de ani de atunci şi o fac acum. Mulţumesc,
Doamne, că întotdeauna ai fost lângă mine: dacă în acea seară
mi s-ar fi “spart” vocea pe la notele de sus, la acute, puteam să
nu mai apar niciodată decât în figuraţie la Buftea… “Steaua fără
nume” nu era “Vocea României”, emisiune cu numere
muzicale filmate până ies bine! Era un concurs “pe tăiete”. La
fel ca toate festivalurile la care am participat în ţară sau în
străinătate până în 1988. Aveai, ca tânăr interpret, doar două
variante: să impresionezi juriul emisiunii şi publicul sau să te
faci iremedibil de râs. Te vedeau, în acelaşi timp cu publicul,
oameni din breasla muzicală, din televiziune, teatre, filme sau
organizatori de spectacole. Era ca un meci de box: dai sau
încasezi pumni. Fără milă, fără scuze. Pe viaţă şi pe moarte. În
fond, la orice concurs adevărat se caută oameni care să invingă
pe bune, nu-i aşa? Mai ales în vremuri când Arta era sprijinită,
dacă artistul era bun pe bune. Să nu mai vorbim de
compozitorii care îşi puteau alege voci tinere pentru
concursurile de creaţie din ţară sau pentru imprimările
melodiilor care se dădeau la radio. Să nu mai vorbim de
organizatorii de turnee, care căutau oameni tineri cu care să
“împrospăteze” scena, de regizori şi realizatori de emisiuni TV
sau chiar de regizori la Buftea… Deci miza era uriaşă. Sigur că
în seara acelei prime etape de concurs nu mă gandeam la toate
astea. Altfel probabil aş fi paralizat de spaimă. Mă gândeam
doar să pot cânta atât de bine cât să fac o figură bună. Să înving.
Punct. Avantajul tinereţii este că în parte eşti inconştient. Eşti ca
broscuţele ţestoase care abia au ieşit din ouă şi se avântă pe o

Marius Ţeicu

Angela Ciochină


