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similară cu, să spunem, proba de admitere la secţia de
compoziţie a Conservatorului. Din păcate pentru domnia sa,
onorabilul rocker nu a putut rezolva cu bine acest exerciţiu de
profesionalism, lucrarea scrisă rezultată fiind notată cu un
scor inferior standardului minim de promovare, care este,
conform regulamentelor, nota 8.

Discuţiile de pe posturile de televiziune, din social
media, intervenţia hazardată şi neinformată a Ministrului
nu-şi au rostul, câtă vreme au fost respectate toate
procedurile şi au fost oferite explicaţiile cuvenite, inclusiv
într-un Comunicat publicat pe site-ul instituţiei. Candidatul
poate reveni şi susţine din nou acest ”examen” profesional
oricând, cu condiţia să-şi demonstreze cunoştinţele şi
abilităţile. Calitatea de membru al unei Uniuni de creaţie se
obţine întrucâtva similar şi în celelalte domenii (la plasticieni,
scriitori, arhitecţi, oameni de teatru etc.), rigorile admiterii
reflectând profesionalismul şi valoarea membrilor. Lucru
care nu are de-a face cu drepturile băneşti ale artiştilor, de
care se ocupă nu Uniunile de creaţie, ci Societăţile de gestiune
colectivă. Evident, orice persoană care îşi înregistrează la o
astfel de societate creaţii personale, beneficiază de drepturile
de autor cuvenite; în cazul de mai sus cele distribuite prin
UCMR-ADA, societatea care colectează bani de la utilizatorii
de muzică şi îi dă mai departe compozitorilor, inclusiv
petentului nemulţumit din povestea noastră... Căruia
Uniunea nu îi conferă sau dispută calitatea de compozitor, ci
doar pe cea de membru al acestei organizaţii.

Mihai COSMA

Editorial
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Furtună în paharul cu apă
La început de primăvară, mass-media – care ignoră cu

o consecvenţă demnă de o cauză mai bună ştirile din sfera
muzicii academice – a fost inflamată de valuri de indignare,
stârnite de informaţii preluate după ureche, numai bune
pentru a induce indignarea în masă. Un cunoscut rocker s-a
plâns că nu are pensie şi, dorind să-şi rezolve situaţia, s-a
gândit să obţină calitatea de membru al Uniunii Compozi-
torilor şi Muzicologilor din România, care i-ar fi creat
posibilitatea de a-şi asigura un venit regulat.

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, instituţie
centenară, fondată de George Enescu, are, evident, un Statut
şi nişte Regulamente (aprobate de Adunarea Generală), care
îi guvernează activitatea şi care asigură cadrul legal de
funcţionare şi de luare a deciziilor (Statutul fiind depus la
Tribunal şi avizat de instanţă). Printre altele – ca să mă
raportez strict la această speţă – este necesar ca un potenţial
membru să depună o cerere de înscriere în Uniune, însoţită
de copia actelor de studii universitare de specialitate şi de un
dosar cu partituri compuse de-a lungul anilor. Ulterior,
Biroul Executiv direcţionează dosarul de aderare către Biroul
Secţiei specifice (în cazul nostru cea de Muzică Jazz/Pop),
care trebuie să constate îndeplinirea tuturor condiţiilor şi
calitatea creaţiilor artistului în cauză, urmând să facă o
recomandare Biroului Executiv, de primire sau de respingere
a solicitării. Eventuala soluţionare pozitivă conduce către
pasul următor: validarea de către Consiliul Director al
Uniunii a candidaturii respective. Biroul secţiei de Muzică
Jazz/Pop poate desemna pe unul dintre membri să studieze
în amănunt dosarul de înscriere, luând apoi în discuţie şi
votând concluziile acestuia. Tot prin dezbateri urmate de vot
se iau şi deciziile din Biroul Executiv, ca şi cele ale Consiliului
Director. Deci, o procedură democratică, cu mai multe filtre
de specialitate, care aduce dosarul unui candidat în faţa
multor maeştri, din 3 structuri diferite, ale căror membri sunt
desemnaţi prin alegeri, în cadrul cărora membrii Uniunii îşi
desemnează reprezentanţii prin vot secret. 

Biroul secţiei de Muzică Jazz/Pop cuprinde specialişti
din această sferă muzicală (în număr de 6+1, printre care
nume de referinţă ale genului, personalităţi cu largă
recunoaştere, inclusiv cu o meritată notorietate publică),
Biroul Executiv este compus din 7 membri (Preşedintele, 2
vicepreşedinţi şi şefii Birourilor secţiilor), iar Consiliul
Director reuneşte 34 de compozitori (din toate specialităţile)
şi muzicologi.

Evident, Statutul, structurile de conducere (cu
prezentarea listelor nominale) şi regulamentele sunt publice
şi pot fi consultate pe site-ul UCMR.

Venerabilul chitarist i-a acuzat pe reprezentanţii
breslei că l-au nedreptăţit, că i-au refuzat cererea, după bunul
plac, excluzând din start posibilitatea ca cineva să nu-i
recunoască meritele profesionale, şi a tradus eşecul său prin
termeni mediatici virulenţi, care să stârnească uimirea,
revolta şi demonizarea Uniunii şi a celor care i-au evaluat
aplicaţia.

Respectivul muzician (care ar fi avut o cale netedă
dacă s-ar fi înscris în Uniunea Interpreţilor de pildă, unde se
regăsesc, firesc, instrumentiştii, cântăreţii şi, în general,
membrii formaţiilor) nu are studii superioare de specialitate.
Totuşi, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor i-a acordat
şansa accederii în rândurile sale, cu condiţia să poată
demonstra practic, la faţa locului, printr-o examinare, faptul
că poate compune o melodie plecând de la o temă dată şi
respectând acei parametri fundamentali care ţin de
armonizare, instrumentalizare etc. – deci că poate opera,
profesionist, cu elementele limbajului muzical. Proba este



In memoriam Iancu Ţucărman –
100 de ani de la naştere

În 26 ianuarie 2023, la Sinagoga Mare din Bucureşti a
fost organizat un eveniment comemorativ dedicat distinsului
om de cultură Iancu Ţucărman, trecut la cele veşnice în urmă
cu 2 ani. Supravieţuitor al Holocaustului, al Pogromului de la
Iaşi şi al Trenului Morţii (din 1941), domnia sa şi-a asumat cu
responsabilitate rolul de susţinător al parcursului profesional
şi uman al multor tineri muzicieni talentaţi. După serviciul
religios şi discursurile unor reprezentanţi ai elitei culturale
actuale, a urmat un moment muzical susţinut de tineri
interpreţi - foşti bursieri ai generosului om de cultură.
Programul a debutat cu partea I din Concertul pentru două viori
şi orchestră de Johann Sebastian Bach, BWV 1043, cu violoniştii
Mihaela Mitrofan şi Mircea Dumitrescu în prim plan,
acompaniaţi la pian de Fabiani Prcsina. Cei trei studenţi ai
UNMB se bucură de aprecieri elogioase la toate manifestările
artistice la care participă. Am admirat dialogul lor cuceritor,
care a reliefat convingător colaborarea excelentă la nivel artistic
şi ideatic. Interpreţii au evidenţiat măiestria compozitorului în
calitate de polifonist, dar şi expresivitatea şi bogăţia semantică
a discursului muzical. Pianistul Fabiani Prcsina a interpretat
în cadrul recitalului Sonata în do minor nr. 3, K. 11 de Domenico
Scarlatti şi partea a II-a din Sonata pentru pian solo de Dinu
Lipatti. Publicul i-a admirat paleta sonoră bogată, verva,
pregnanţa ritmică şi arta instrumentală subtil diferenţiată. Din
creaţia lui J. S. Bach, Mircea Dumitrescu a selectat Bourée şi Giga
din Partita a III-a în mi major pentru vioară solo. Prestaţia de înalt
nivel artistic s-a remarcat prin virtuozitate, aplomb şi
diversitate expresivă. Muzicianul a redat cu bun gust şi
dezinvoltură Allemanda din Sonata pentru vioară solo nr.
4 de Eugène Ysaÿe.

A urmat lucrarea compozitorului Ulpiu Vlad,
intitulată Rezonanţe pe fond galben. Violonistul Mircea
Dumitrescu şi violoncelista Izabela Ghergu au
întruchipat cu măiestrie bogăţia expresivă şi
profunzimea semantică a muzicii. Am încercat să
descifrez metafora muzicii semnalată în titlu. Culoarea
solară, de esenţă divină se asociază tinereţii, eternităţii,
clarităţii, căldurii şi nobleţei. Compozitorul îngemă-
nează original muzica, pictura şi poezia într-o creaţie
originală, remarcabilă prin conciziunea, nobleţea
sentimentelor şi profunzimea mesajul transmis. Am
admirat deopotrivă harul autorului şi prestaţia
artistică excelentă a interpreţilor, care au evocat cu
mult rafinament imaginile muzicale cu conţinut
meditativ (intonate sotto voce) şi momentele marcate
de elan şi lirism incandescent. Acelaşi duo valoros a
prezentat Passacaglia de Händel/Halvorsen. Interpretarea
plină de vervă, de strălucire şi impetuozitate a muzicienilor
a fost răsplătită cu aplauze entuziaste. Amintim participarea
lor la Concursul Internaţional “George Enescu” din 2022,
unde Izabela Ghergu a fost semifinalistă. În continuare, trio-
ul Coteanu (alcătuit din surorile Monica, Patricia şi Julia) a
realizat o versiune cuceritoare a părţii a II-a din Trio-ul în sol
minor opus 15 de Bedřich Smetana. Interpretarea de înalt nivel
artistic a adolescentelor a impresionat audienţa. Recitalul s-a
încheiat cu minunatul ciclu al compozitorului Dmitri
Şostakovici intitulat 5 Piese pentru două viori şi pian, care a fost
întruchipat cu fantezie şi măiestrie de Mihaela Mitrofan,
Mircea Dumitrescu şi Fabiani Prcsina. Publicul a fost fascinat
de tablourile muzicale pline de vitalitate, de umor, de
exuberanţă şi rafinament. Omagiind personalitatea lui Iancu
Ţucărman, tinerii artişti au adus un elogiu vieţii şi nobilelor
sentimente umane.

În 8 februarie 2023, Filarmonica „George Enescu”, în
colaborare cu Asociaţia Culturală „Iancu Ţucărman şi Maria
Popa” a organizat cel de-al doilea eveniment comemorativ
dedicat generosului om de cultură. Manifestarea omagială a
debutat cu prezentarea de către actorul George Custură a
unei laudatio elaborate de profesorul universitar emerit Vasile
Morar. În cadrul recitalului au evoluat doi tineri muzicieni
apreciaţi unanim în ţară şi în străinătate: fagotistul Traian
Sturza şi pianista Mihaela Manea. Ei au prezentat creaţii solo
şi camerale scrise de compozitori reprezentativi ai muzicii
universale şi româneşti - integrate într-un curcubeu stilistic,
de la clasicism, până la epoca contemporană. Pe parcursul
formării profesionale, artiştii au beneficiat de îndrumarea şi
sprijinul lui Iancu Ţucărman. În Sonata în sol major pentru fagot
şi pian de Francoix Devienne, a impresionat interpretarea de
înalt nivel şi excelenta colaborare a celor doi muzicieni.
Aceştia au redat conţinutul complex al muzicii cu multă
vervă, cu sensibilitate, cu dezinvoltură şi virtuozitate. În
Sonata în mi minor pentru pian, Hob. XVI/ 34 de Joseph
Haydn am admirat arta pianistică plină de fantezie şi
rafinament a Mihaelei Manea - interpretă aplaudată cu
entuziasm pe scene din ţară şi străinătate. 

A urmat o creaţie inedită a lui Ulpiu Vlad, intitulată
sugestiv Aduceri aminte - lucrare emoţionantă, cu tentă
evocatoare, dedicată lui Iancu Ţucărman şi prezentată la
Ateneu în primă audiţie. Omagierea prin muzică a unui
reprezentant atât de valoros şi autentic al culturii noastre,
constituie pentru autor o misiune spirituală de onoare. În
opinia mea, Ulpiu Vlad întruchipează imaginea unificatoare
a creatorului şi omului de cultură rafinat, distins, capabil să
evoce natural şi cuprinzător trăsăturile spirituale ale unor

personalităţi marcante şi ale perioadei cărora acestea le
aparţin. Muzica sa constituie o manifestare a harului şi a
viziunii, o revelaţie a universului artistic inefabil.
Interpretarea plină de forţa expresivă, de sinceritate şi
profunzime, a fagotistului Traian Sturza a avut un impact
covârşitor asupra publicului. Creaţia lui Isang Yun, intitulată
Monologue, a oferit lui Traian Sturza un nou prilej de a-şi etala
calităţile artistice şi instrumentale de excepţie. Talentatul
fagotist a urmat studii de specialitate în USA, Germania şi
Austria şi a obţinut Premiul Iancu Ţucărman, în cadrul
competiţiei internaţionale ”Youth of Music” 2022. În
continuare, Mihaela Manea - laureată a numeroase concur-
suri internaţionale, cu studii de perfecţionare la Viena -, a
prezentat Rapsodia spaniolă, S 254 de Franz Liszt, creaţie de
anvergură instrumentală, dificilă şi spectaculoasă, în care şi-
a etalat arta pianistică de înalt nivel, fantezia debordantă şi
viziunea proprie asupra muzicii compozitorului. Interpreta
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EvenimentPe scena Ateneului
a valorificat spiritul improvizatoric şi ineditul celor două
teme spaniole prelucrate variaţional de compozitor, dar şi
permanentele modulaţii, dialogul dintre registrele pianului,
disonanţele ce conferă o coloraţie particulară discursului
muzical. Pianista a realizat o versiune de excepţie a creaţiei
lisztiene, îmbinând măiestria interpretativă cu gândirea
muzicală profundă. În încheierea evenimentului comemo-
rativ am admirat din nou arta interpretativă elevată şi
colaborarea excelentă a celor doi muzicieni. Din creaţia lui
Roger Boutry, aceştia au selectat Interferences 1, lucrare
remarcabilă prin dificultate, insolit şi virtuozitate, care oferă
interpreţilor posibilitatea de a-şi etala în egală măsură
calităţile instrumentale proprii şi exprienţa camerală. 

Evenimentele comemorative au fost organizate în
condiţii optime de doamna Maria Popa - continuatoarea

devotată şi excepţională a activităţii soţului domniei sale în
susţinerea parcursului profesional şi uman al tinerilor
muzicieni.

Protagoniştii celor două concerte au întruchipat prin
intermediul muzicii sentimente şi trăiri de excepţie; omagiind
modelul generosului om de cultură, talentaţii interpreţi au
oferit spectacole entuziasmante, pline de magie şi de nobleţe.
Prin calităţile morale de excepţie şi prin devotamentul cu care
şi-a îndeplinit rolul de Mecena pentru mulţi tineri muzicieni,
Iancu Ţucărman a intrat în Pantheonul valorilor noastre
culturale, devenind un model demn de urmat, la care ne vom
raporta în viitor cu mult respect şi gratitudine. 

Carmen MANEA

Perspectivă atmosferică la Ateneu*
(*În pictură, perspectiva atmosferică este modalitatea de a

crea iluzia adâncimii prin estomparea culorilor în plan îndepărtat.)

În serile de 16 şi 17 februarie 2023, Gabriel Bebeşelea şi
Filarmonica “George Enescu” au oferit publicului un
program foarte inteligent alcătuit şi deosebit de bine realizat
– « un program spaţial şi atmosferic », cum l-a caracterizat
însuşi dirijorul, într-o alocuţiune adresată publicului, înaintea
intrării orchestrei. A-l prezenta, în câteva fraze, pe Ligeti, la
o sută de ani de la naştere, amintind că Stanley Kubrick a
folosit piesa Atmosphères în coloana sonora a filmului 2001: O
Odisee spaţială, e, cu siguranţă, o bună strategie de marketing,
ce poate fi interpretată şi ca semn de neîncredere în
deschiderea publicului Ateneului către muzica inovatoare a
lui Ligeti, compusă, totuşi, acum şaizeci de ani. Astfel, e greu
de stabilit dacă publicul a apreciat, într-adevăr, calităţile
intrinseci ale acestei muzici - de altfel, excelent interpretate -
dacă impactul ei se poate separa, în aceste condiţii, de
asocierea cu imaginile din film. Dar poate că nici nu contează
asta– important e că piesa a impresionat publicul. Oricum, şi
textele programelor de sală au menirea de a orienta percepţia
pur muzicală spre nişte coordonate epistemice. Texturile
micropolifonice din Atmosphères, meandrele flautelor şi
glissando-urile corzilor, sugerând entităţi, pluralitate, viaţă

în opoziţie cu monoliticul, cu unicul, spaţialitatea planurilor
sonore au fost excelent dozate de Gabriel Bebeşelea. Tuba cu
surdină, efectele pianului folosit ca percuţie, uruitul
alămurilor au plasat de la bun început întregul program
într-un regn al culorilor. În Concertul nr. 1 în do major de
Beethoven, expoziţia orchestrei într-un tempo mai degrabă
aşezat a sunat impecabil, iar Federico Colli a surprins de la
primele sunete cu eleganţa şi precizia enunţului, presărat cu
excentricităţi - bruscheţe scarlattiană, clavecinistică, gestua-
litate marcată a frazei. Discursul muzical, extrem de articulat,
cu o maximă precizie în diferenţierile dintre staccato,
portamento şi legato, cu o paletă sonoră foarte bogată,
privilegiind culoarea vibrată, vie, strălucitoare, dar niciodată
stridentă, cu voite estompări poetice, a ţinut publicul cu
sufletul la gură. Atenţia maximă la microstructura frazei nu
a afectat nicio clipă viziunea asupra întregului; dramaturgia

stărilor şi sentimentelor a fost regizată fără cusur. Dialogul
pianului cu orchestra în dezvoltarea părţii I, timbrarea
terţelor din cadenţă, incisivitatea octavelor mâinii stângi
înainte de coborârile cromatice anunţând repriza au fost
admirabile. Începutul părţii a doua, sobru, neostentativ,
simplu şi expresiv totodată, a sunat splendid, ca, de altfel,
întreg concertul. În tema principală a finalului, s-au auzit în
relief scânteietor funcţii armonice la mâna stângă pe care
nimănui nu-i trece prin cap să le evidenţieze. Finalul a fost
plin de umor rossinian şi de imaginaţie dramatică: temele au
apărut ca personaje de teatru, vii, contrastante, sugerând pe
alocuri chiar commedia dell’arte.  Evident, Federico Colli are

Gabriel Bebeşelea
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un temperament meridional, vivace, alert, cu ascuţişuri şi
gesturi bruşte. Merge repede pe scenă, pare afabil, retorica sa
e proaspătă, juvenilă, dar niciodată imatură. Frapează
intelectul şi controlul senzorial excepţional al mijloacelor
pianistice. Modelarea sunetului, tactilitatea, tehnica tuşeelor
de jos în sus, din profunzimea clapei către difuzarea în aer,
indică o abordare senzorial-intelectuală a instrumentului şi a
muzicii. Adesea, poziţia mâinilor o clipă încremenite în aer,
deasupra clapelor, încadrând sfârşitul unei fraze reuşite într-o
ramă imaginară a sugerat pictorul cu pensula suspendată în
aer, consfinţind gestul final în bucuria reuşitei. Şi atât de
frumos a fost totul, încât se putea naşte întrebarea dacă nu
cumva, în atâta rafinament, în atâta precizie a liniei şi a
formei, nu s-a insinuat calofilia, păcatul cizelării excesive.
Concertul nr. 1 a fost, în interpretarea lui Federico Colli, mai
captivant şi mai original decât majoritatea interpretărilor cu
care suntem obişnuiţi de decenii şi totuşi, poate datorită

sacoului alb, imaginea unui majordom care a lustruit
argintăria până la nişte culmi de neatins şi o etalează pe o
masă splendid aranjată pour les connaisseurs a răsărit în mintea
criticului cârcotaş. În bis, Federico Colli a cântat Rondo alla
turca de Mozart în celebra transcripţie a lui Fazil Say, cu
aceleaşi ascuţiri ale contrastelor, neaşteptate reliefări
armonice şi extravaganţe seducătoare care au marcat şi
Concertul nr. 1 de Beethoven. Sala a reacţionat cu entuziasm.
În partea a doua a serii, publicul, deja însufleţit de
interpretările muzicii lui Ligeti şi Beethoven, a ascultat
Planetele de Gustav Holst cu interes maxim. E limpede că
Holst a conceput ciclul în viziune astrologică, dând formă şi
conţinut muzical unor arhetipuri şi unor tipologii umane,
materializând în sunet temperamente şi plasându-le într-un
decor sonor de anvergură. Marte, aducătorul războiului (Mars,
the Bringer of War) instalează de la bun început un climat
grandilocvent, de dimensiuni cosmice. Orchestra a sunat
puternic, impresionant, cu contraste mat/strălucitor foarte
abil realizate. În Venus, aducătoarea păcii (Venus, the Bringer of
Peace), Gabriel Bebeşelea şi-a dovedit din nou supleţea în
mânuirea tempilor. Sonorităţile raveliene ale corzilor în
răspunsurile date cornilor, orchestraţia originală au avut
farmec prerafaelit – un amestec de senzualitate şi
bunăcuviinţă, de căldură şi retractilitate. Lui Mercur,
mesagerul înaripat (Mercury, the Winged Messenger) i-a lipsit,
din păcate, tocmai ce a prisosit în Concertul de Beethoven:
precizia, incisivitatea în delicateţe. Impresia generală a fost
de prudenţă a opţiunilor, în detrimentul spontaneităţii
aparente. Jupiter, aducătorul jovialităţii (Jupiter, the Bringer of
Jollity) a avut măreţia dorită de Holst; frapantă a părut
influenţa acestei muzici asupra celei americane de film;
surprinzătoare e şi percepţia “pătrăţimii” cvartei perfecte în
arhetipul jupiterian.  Saturn, aducătorul senectuţii (Saturn, the
Bringer of Old Age) a exprimat magistral împăcarea şi speranţa

în faţa vârstei a treia; Uranus, magicianul (Uranus, the
Magician), un fel de gigă greoaie cu ecouri din Dukas, a scos
din nou la iveală excelenţa suflătorilor Filarmonicii “George
Enescu”, dar şi extraordinara capacitate a englezilor de a fi
excentrici până şi în convenţional. De altfel, această caracte-
ristică a artei englezeşti e şi o marcă a muzicii lui R. Vaughan
Williams, prietenul lui Holst, şi a creaţiei lui Elgar. O găsim
şi in stilul perpendicular în arhitectură, contemporan cu
goticul flamboaiant din vestul Europei, şi în romantismul
englez şi în gruparea prerafaelită şi în câte altele. Blândul
Holst, timid în viaţa cotidiană, combină, în Uranus, bucolicul
cu extravagantul cu aceeaşi perspicacitate cu care creează, în
Neptune, the Mystic, sugestia mediului acvatic, a ambiguităţii,
instabilităţii, evazivului. Gabriel Bebeşelea a dat viaţă muzicii
lui Gustav Holst cu înţelegere şi măiestrie, iar orchestra
Filarmonicii l-a urmat cu entuziasm. În spiritul pops-urilor
nord-americane, bisul a fost imnul I Vow to Thee, My Country,
inclus de Holst în Jupiter, la care, printr-o nouă alocuţiune,
Gabriel Bebeşelea a îndemnat publicul să participe, într-un
efort de invocare a păcii. Astfel, concertul, fără a fi unul
educativ, a avut o încadrare de tip interactiv care a sporit
succesul şi i-a dat o tentă agreabil comunitară. La ieşire, sub
coloane, oamenii au continuat să schimbe impresii, deziderat
al oricărui artist al scenei. A fost un concert ieşit din comun;
Filarmonica, Federico Colli şi Gabriel Bebeşelea merită
călduroase felicitări. 

Lena Vieru CONTA

Tablouri sonore
În 23 şi 24 februarie 2023, Orchestra simfonică

a Filarmonicii „George Enescu” i-a avut ca invitaţi pe
dirijorul italian Roberto Abbado şi pe violonistul Remus
Azoiţei, într-un program alcătuit din creaţii de anvergură
scrise de Dmitri Şostakovici şi de Modest Musorgski /
Maurice Ravel.

În prima parte a concertului, în compania orchestrei a
evoluat Remus Azoiţei - interpret cu o carieră internaţională
remarcabilă -, care a prezentat Concertul nr. 1 în la minor,
pentru vioară şi orchestră op. 77 de Dmitri Şostakovici (scris în
1947-1948 şi retuşat până în 1955), lucrare ce ocupă un loc

important în repertoriul specific. Concertul i-a fost dedicat
celebrului violonist rus David Oistrah. Muzica extrem de
profundă şi de bogată în imagini se remarcă prin varietatea
expresivă şi originalitatea scriiturii instrumentale. Elaborat
în arhitectură cvadripartită, concertul îmbină creator tradiţia
cu modernitatea. Cele patru mişcări, scrise în forme
tradiţionale, sunt integrate într-o succesiune ce aminteşte
trăsăturile suitei. Pe scena Ateneului, concertul a beneficiat
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de o interpretare pe măsură, care i-a reliefat plenar bogăţia
expresivă şi profunzimea semnificaţiilor. Cu o carieră bogată,
în care a obţinut succese pe marile scene de concert mondiale
– Carnegie Hall (New York), Concertgebouw (Amsterdam),
Sala „Cortot” (Paris), Konzerthaus (Berlin), St-Martin-in-the-
Fields şi Wigmore Hall (Londra) - Remus Azoiţei este în
acelaşi timp un apreciat profesor la Academia Regală de
Muzică din Londra, unde predă din anul 2001. 

Aflat într-o colaborare excelentă cu dirijorul şi
orchestra, în concertele din 23 şi 24 februarie, violonistul a
conturat cu rafinament şi sensibilitate cele două teme lirice
cu caracter meditativ din prima mişcare, Nocturne (Moderato).
Prin contrast, în mişcarea a doua, Scherzo (Allegro), solistul a
evidenţiat caracterul demonic al muzicii elaborate într-un
limbaj complex, plin de culoare şi insolit. În secţiunea
mediană Poco più mosso, publicul a admirat melodia  de
inspiraţie populară, pevăzută cu unele accente groteşti.
Tempo-ul alert, cu ritmica deosebit de complexă, ce cunoaşte
numeroase schimbări pe parcurs, a fost o provocare pentru
muzicienii de pe scenă; au existat unele decalaje între solist şi
orchestră. Mişcarea a treia, Passacaglia (Andante-Cadenza), este
construită pe baza unei teme de amplă respiraţie, expusă de
violoncel şi contrabaşi. Muzica intonată de orchestră se
remarcă prin profunzime şi solemnitate, atingând unele

accente funebre. Intrarea viorii aduce o schimbare a
atmosferei; treptat partea instrumentului solist devine tandră
şi cantabilă, căpătând preponderenţă în cadrul discursului
muzical şi culminând cu o cadenţa extinsă, de mare
dificultate şi bogăţie expresivă. Am apreciat violonistica de
anvergură a interpretului, ca şi grija pentru sublinierea
detaliilor.  Trecerea la finalul Burlesque (Allegro con brio), se
face direct prin attacca. Muzica acestei mişcări se remarcă prin
coloritul orchestral cuceritor, prin forţa de sugestie şi prin
sonoritatea generoasă în care sunt percepute motive tipice
ruseşti. Interpretarea plină de entuziasm şi frenezie a
evidenţiat colaborarea excelentă dintre dirijor, solist şi
orchestră; artiştii au redat cu măiestrie ineditul armoniilor şi
al procedeelor contrapunctice, au evocat evenimentele sonore
şi sentimentele pozitive la cote maxime. Viziunea unitară a
muzicienilor de pe scenă, a avut ca rezultat o interpretare de
zile mari a creaţiei concertante. Artiştii au împărtăşit
inegalabile momente de bucurie şi efervescenţă sentimentală
împreună cu publicul din sală. La cererea spectatorilor,
Remus Azoiţei a oferit trei bis-uri: piesa “Lăutarul” din Suita
“Impresii din copilărie”, op. 28 de George Enescu şi două
mişcări din partitele pentru vioară solo de J. S. Bach – Gavote
en Rondeau din Partita în mi major nr. 3, BWV 1006 şi Tempo di
Bourée din Partita în si minor nr. 1, BWV nr. 1002, pe care le-a
interpretat cu multă sensibilitate şi fantezie. Piesele de Bach,
prezentate în nuanţe delicate, au dezvăluit concepţia inter-
pretativă personală a solistului.

În partea a doua a programului, publicul a avut
privilegiul să asculte o versiune de excepţie a capodoperei
Tablouri dintr-o expoziţie, scrisă de Modest Musorgski şi
orchestrată de Maurice Ravel. Omagiind arta pictorului
Victor Hartmann, compozitorul Modest Musorgski a depăşit
stadiul descriptiv şi a evocat în suita sa pentru pian imagini
cuceritoare şi stări sufleteşti diverse, prilejuite de vizitarea
expoziţiei. După 50 de ani, Maurice Ravel a orchestrat suita
cu multă creativitate şi rafinament şi i-a asigurat faima
internaţională incontestabilă, de care se bucură şi astăzi.
Considerat un adevărat maestru al orchestraţiei, Ravel a
reuşit să confere muzicii noi dimensiuni, valorificându-i
excepţionala varietate coloristică, forţa expresivă, precum şi
virtualităţile ei timbrale. 

La pupitrul Filarmonicii bucureştene s-a aflat distinsul
maestru italian Roberto Abbado, fiul pianistului şi
pedagogului Marcello Abbado (fost director al Conserva-
torului Giuseppe Verdi din Milano multă vreme, cu care am
colaborat în cadrul juriului Concursului Internaţional Città di
Stresa în perioada 1980-2000) şi nepotul regretatului dirijor
Claudio Abbado. Prestaţia artistică entuziasmantă a
dirijorului aflat la conducerea orchestrei a cucerit publicul,
începând cu Promenada (care redă trecerea autorului prin faţa
celor 10 tablouri, cu modificările atitudinii sale în funcţie de
imaginile vizionate), continuând cu evocarea personajelor ori
peisajelor întruchipate în tablourile intitulate: Gnomus,
Vechiul castel, Tuilleries, Bydlo, Baletul puişorilor ieşiţi din găoace,
Samuel Goldenberg şi Şmil, Târgul din Limoges, Catacombele, Baba
Yaga şi terminând monumentalul tablou Marea poartă a
Kievului. Clopotele au încheiat într-o atmosferă grandioasă şi
solemnă originala plimbare prin expoziţie. Am admirat
conţinutul original al fiecărui tablou muzical în parte şi
integrarea lor firească în cadrul  discursului simfonic. 

Sub bagheta inspirată a dirijorului Roberto Abbado,
Filarmonica bucureşteană a realizat o prestaţia artistică de
excepţie, în care imaginile muzicale contrastante au fost
integrate cu fantezie şi măiestrie într-o adevărată desfăşurare
cinematografică. Publicul a avut privilegiul să asiste la un
adevărat spectacol ce a îmbinat muzica, pictura şi teatrul
într-o frescă fascinantă, cu episoade care au traversat istoria
şi au evocat personaje fabuloase, ori groteşti, au conturat
peisaje originale, ori poveşti spuse la gura sobei. Artiştii de pe
scenă au reliefat cu dezinvoltură pregnanţa ritmică şi
diversitatea dinamică, au creionat un caleidoscop imagini
muzicale cuceritoare prin spectaculosul şi vitalitatea lor.
Roberto Abbado a reuşit să construiască întregul, nu din
fragmente disparate, ci dintr-o înlănţuire continuă şi
coerentă, utilizând o dinamică bogată şi originală, cu
contraste de timbre şi nuanţe, cu o diversitate impresionantă
de tablouri şi stări sufleteşti rapid traversate şi consumate, cu
o paletă de sentimente exprimate într-o manieră unitară,
convingătoare. Am admirat în egală măsură sonoritatea
diferitelor instru-mente şi partide orchestrale (cu o menţiune
aparte pentru aportul excelent al suflătorilor din alamă),
omogeni-tatea ansamblului, precum şi bucuria muzicienilor
de a oferi publicului momente de încântare şi de satisfacţie
estetică. 

Îngemănate  admirabil – măiestria, ştiinţa şi experienţa
dirijorală, cu valoarea ansamblului orchestral -, au conferit
prestaţiei artistice un plus de expresivitate, de sinceritate şi
de autenticitate. Concertele de la Ateneu au fost adevărate
demonstraţii de măiestrie şi de cultură muzicală de cel mai
înalt nivel; pe lângă calităţile menţionate anterior, am apreciat
capacitatea de sinteză a muzicienilor, care au reuşit să
realizeze o armonioasă “îmbinare a elementelor constitutive
într-un tot organic necesar” (cerinţă menţionată de Tudor
Vianu în lucrarea Arta şi frumosul). 

Carmen MANEA
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Întâlniri memorabile
În seara de joi, 9 februarie, Studioul „Mihai Jora” a

fost din nou gazda unui regal sonor, oferit de BIG-BAND-ul
Radio România, cu unul dintre cei mai valoroşi
reperezentanţi ai jazz-ului mondial, artistul improvizator
Alex Sipiagin, ca invitat special, în ipostază solistică, şi
apreciata muziciană Simona Strungaru, aflată la pupitrul
dirijoral. În reconfortanta ambianţă a proiecţiilor dintr-un
concept vizual inedit (video-mapping) semnat Ioana
Halunga, am asistat, astfel, la concretizarea unui proiect

iniţiat acum 15 ani, de trompetiştii-compozitori din
generaţii diferite Alex Sipiagin şi Sebastian Burneci (acesta
din urmă, membru de bază al SRR BIG-BAND, şef al
partidei Trompete), cei doi aflându-se, atunci, într-un context
universitar, de mentor şi discipol, la Conservatorul „Prins
Claus” din Groningen. O relaţie academică transformată,
iată, în colaborare „de lung metraj”, şi nu doar scenică, ci şi
de studio, căci exista, deja, varianta finală a track-urilor unui
nou album audio al SRR BIG-BAND, cu solistul Alex
Sipiagin şi propriile-i creaţii de gen, din perioada sa
americană, re-imaginate şi încredinţate spre interpretare
amintitului nostru ansamblu, desigur, în aranjamente noi,
rezultatul fiind un demers foarte bine apărat de monotonie,
unitar şi fluent în succesiunea diverselor întruchipări
stilistice, o inspirată lume sonoră, plină de neprevăzut, cu
incitante geometrii de culori instrumentale în multiple
nuante, dar şi cu generoase rostiri improvizatorice, aşa, ca
într-un joc nonconformist, ce lasă impresia unui
provocator şi continuu exerciţiu de inventivitate.
Viitorul material discografic a constituit chiar
programul respectivului concert, sugestiv intitulat
„WIND DANCE”, un veritabil eveniment de
stagiune, la care am fost invitaţi să degustăm
rafinatele amestecuri de contemporary, free, post bop,
folclor, world-music, fusion şi, mai ales, jazz
american, cu precădere, newyorkez; totul, supus
unui riguros travaliu şi unor argumentări estetice,
cu virtuţi conferite, bineînţeles, şi de evoluţiile altor
trei reprezentanţi de vârf ai jazz-ului internaţional,
şi ei, oaspeţi ai SRR BIG-BAND, în recitalul serii de
9 februarie 2023: pianistul Misha Tsiganov,
contrabasistul Makar Novikov şi bateristul Sasha
Machin. Cu toţi au strălucit, de-a dreptul, prin
feeling şi virtuozitate, în imagini artistice complexe,
menite să trimită gândul către diverse compoziţii

ale trompetistului Alex Sipiagin, din anii petrecuţi dincolo
de Ocean, cu titulaturi de rezonanţă pentru publicul avizat
(şi probabil, nu numai), precum Returning, secvenţa titulară
a unui album 2005 şi, tot de acolo, Snova; Wind Dance, din
materialul discografic 2008 Out of the Circle; Live Score, din
conţinutul albumului Mirages 2009; Tempest in a Tea Cup, de
pe compact-discul 2011 Destinations Unknown; Way to He”,
de pe albumul Balance 38-58 din 2015, sau crâmpeie din
CD-ul Ascent to the Blues 2022. Aşadar, un istoric... dorit
„incomplet”, al unei impresionante discografii, cu peste 15
albume de top, imprimate în cvintete, sextete ori octete de
referinţă, ultimul, Mel’s Vision, înregistrat într-o valoroasă
formulă de cvintet (trompetistul Alex Sipiagin, saxofonistul
Chris Potter, pianistul David Kikovski, bass-istul Matt
Brewer şi bateristul Johnathan Blake) şi cu un cântec
popular ucrainean în playlist, fiind lansat oficial pe 26
ianuarie 2023. Pe de altă parte, oricare dintre piesele
compozitorului Alex Sipiagin poate exista în sine, nu doar
raportată la un album integral, făcând loc emoţiilor libere şi
căutării întregului, în ideea nelimitatelor descoperiri
stilistice şi de sound actual; şi, mai mult decât atât, atunci
când asculţi o asemenea creaţie muzicală, simţi vibraţiile
acelui jazz conceptual, tradus sub forma unei identificări
totale, prin minte, suflet şi temperament. Iar dirijorul
Simona Strungaru şi membrii SRR BIG-BAND au înţeles
profund acest aspect. 

Mirela STOENESCU-TOLLEA

Nuanţele prezentului şi 
umbrele trecutului

N-aş fi putut lipsi de la concertul Orchestrei
Naţionale Radio din 10 februarie, deoarece se cânta
Bruckner. Ori el este compozitorul pentru care am simţit
din fragedă tinereţe, acea rară iubire la primă audiţie,
sentiment nealterat, neestompat şi neprăfuit de timp,
propulsându-l în universul meu pe un imens piedestal.
N-aş fi putut lipsi nici datorită faptului că tocmai Simfonia
lui a VII-a în mi major m-a hipnotizat dintru-nceput,
absorbindu-mă cu totul, ca un magnet sub vraja ei,
devenind astfel una dintre cele două simfonii pe care le-aş
lua cu mine pe o insulă pustie… dacă. Aşa că ceea ce se
anunţa ca un mare eveniment oferit de simfonicul
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Radioului, s-a dovedit a fi prin întregul lui (compozitor,
lucrare, dirijor, orchestră) mult mai mult, respectiv un regal.
Şi întrucât monumentala lucrare a fost unicul titlu din
programul concertului, - nu că ar fi avut loc sau sens altul
înainte şi cu siguranţă nici după el – aş aminti mica istorie
ce i-a marcat destinul. Se ştia că Bruckner era un mare
admirator al lui Wagner pe care, fără nici o exagerare, îl
diviniza, şi că deja îi dedicase Simfonia a III-a. În timp ce
compunea lucrarea, ce face subiectul acestui concert, -
dedicată şi ea, de data asta monarhului Bavariei, Ludwig al
II-lea, cunoscut ca un mare susţinător al artelor -, a asistat
la premiera absolută a operei Parsifal de Wagner, prilej cu
care cei doi compozitori s-au reîntâlnit la Bayreuth,
schimbând impresii şi aprecieri reciproce. De notorietate în
istoria muzicii rămâne faptul că Wagner şi-a manifestat cu
această ocazie admiraţia pentru lucrările lui Bruckner,
comparându-l cu Beethoven şi promiţându-i că îi va dirija
simfoniile. Lucru care nu s-a întâmplat deoarece la scurt
timp Wagner a trecut în nefiinţă. Aflând vestea,
compozitorul care lucra la Adagio-ul Simfoniei a VII-a, a
adăugat un final solem acestei părţi în memoria lui. Iar cu
ocazia premierei din 1884 de la Leipzig, care s-a bucurat de
un imens succes, consolidându-i şi sporindu-i notorietatea,
s-au adunat bani pentru construirea unui memorial
Wagner. Povestea spune multe, atât despre muzicianul
Bruckner – unul dintre cei mai străluciţi simfonişti pe care
i-a dat istoria muzicii universale –, cât şi despre caracterul,
onestitatea şi fidelitatea omului Bruckner. 

Acum, revenind la concertul în cauză trebuie să spun
că pentru început am savurat acel moment unic de linişte
deplină, când se sting luminile, moment în care toată
suflarea, indiferent de locul unde se află: în sală, pe scenă,
în fosă, acasă, aşteaptă cu aceeaşi emoţie să înceapă magia.
Vineri, ea a început fix la ora 19:00, odată cu ridicarea
baghetei de către dirijorul Cristian Mandeal. Şi da! A fost
magic. Întrucât ce a urmat era atât de eteric, de fantastic, de
pătrunzător şi de frumos, încât îţi dădea impresia că este
imposibil să fie rezultatul unui efort omenesc, ci mai mult
materializarea unui vis. Pentru că muzica lui Bruckner în
revărsarea ei părea să dezvăluie (dar şi să ascundă), secretul
unei filozofii profunde cumulată de secole. De altfel firească
senzaţie, întrucât discursul ei, printr-o felurime de procedee
orchestrale, particulare lui, dintre care aş aminti folosirea
la scară monumentală a pedalei instrumentului care l-a
consacrat – orga –, prin a cărei apăsare, expune, supune,
îmbină şi controlează genial registrele şi timbrurile
instrumentelor, dând un rarisim firesc contrapunctului şi o
caldă şi cursivă melodicitate. Temele, năucitor de frumoase,
de un romantism dramatic (din partea întâi şi a doua),
plimbate ingenios la toate partidele de instrumente;
repetabilitatea lor în tempo-uri şi culori diferite; supleţea
dansantă a celei din partea a treia, împletită cu o sarabandă
de ritmuri şi armonii; fascinantele vârtejuri din finalurile
părţilor întâi şi a patra; unisonurile când limpezi când
vibrante trecute cursiv de la coarde la suflători şi invers;
înfrisonantele pizzicato-uri, nemaivorbind de inspriata
împletire a temelor principale, dezvăluie grandoarea
substanţei muzicale, a sentimentelor adânci de o sinceritate
uluitoare. Toată această splendoare a fost evocată cu
măsurată emoţie, cu gravitate dar şi gentileţe, cu profun-
zime dar şi supleţe, şi cu un tact aparte, dat de dirijorul
Cristian Mandeal prin talentul şi vasta sa experienţă. El a
evidenţiat cu eleganţă fiecare temă, fiecare contrast,

tonalitate, armonie, dezvăluind ascultătorilor luminiscen-
ţele din plenitudinea şi vigoarea orchestrală atât de
particulară stilului brucknerian. Şi prin înţelegerea sa,
dirijorul a produs o mirabilă încântare, absorbindu-mă din
nou hipnotic, sub vraja simfoniei. Încântare dublată de cea
dată de Orchestra Simfonică a Radio-ului, care a fost la o
înălţime calitativă remarcabilă – şi mă refer la toate
partidele: coarde, suflători alămuri şi lemne, percuţie -,
dezvăluindu-şi astfel adevăratele-i virtuţi: omogenitate,
expresivitate, sunet clar amplu sau angelic, cu frumoase
treceri prin nuanţe extreme şi teribil de implicată emoţional.
Împreună (dirijor, compozitor, orchestră) au pictat în sunete
nuanţele prezentului şi umbrele trecutului din muzica ce a
fost ca o mărturisire, în cea mai pură formă a ei.

Doina MOGA  

Frumos, sigur că da...,
dar îţi cam piere cheful

Nu are cum să iasă rău. Ai la pupitru un dirijor care
are multă experienţă în muzică clasică, dar e specializat în
operă. Ai o orchestră tânără, robustă şi muncitoare şi ai un
cor întărit cu tineri cântăreţi cunoscuţi deja în lumea
muzicală a ţării. Ai un program extrem de popular, cu
coruri, intermezzi şi uverturi de operă. Mergi la sigur, şi ca
intrepret şi ca spectator.

Şi aşa a şi fost vineri, 17 februarie 2023. Orchestra
Naţională Radio are de ceva vreme un suflu proaspăt şi
bun. E foarte stenică, bine calibrată, are un sound de
orchestră mare. S-au auzit clar toate şaisprezecimile la

partida de vioară, chiar cântate în tempo rapid şi vă spun
sigur că e mare lucru şi nu e ironic! A sincroniza notele de
durată mică implică maiestrie, interes, implicare, tehnică şi
studiu. Implică şi un dirijor atent şi pedant la aceste mici
detalii, iar David Crescenzi a fost exact ceea ce a trebuit.

A mai fost şi bucuria implicită a celor de pe scenă,
pentru că opera e un univers diferit. E altceva. 
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Să mă explic, deşi sunt sigur că toţi cititorii noştri ştiu
prea bine ce am să scriu mai la vale. Dar nu strică să ne
reamintim că…:

Melomanii care vin la concertele simfonice sunt cei ce
doresc esenţa muzicii. Atenţia e ”furată” de dirijor, adică
de cel care interpretează prin gesturi şi priviri, cu ajutorul
instrumentului din faţa sa – adică orchestra, soliştii şi corul
– muzica imaginată de un creator. În rest, componenta
vizuală e cam aceeaşi, de la început şi până la final de
concert. Poate mai intră sau iese un pian, poate se mai
lărgeşte orchestra, poate intră sau iese corul însă ceea ce văd
ei e static. Muzicienii se servesc de partitură, totul e perfect
decupat, lumina e aceeaşi, costumele mereu negre,
sobre, elegante. Frac şi rochii cu modele populare
stilizate. Mereu aceleaşi, nimic strident. 

Şi toate astea pentru că la un concert tot ceea
ce contează e muzica în starea ei cea mai pură,
interpretată în condiţii ideale pentru cea mai bună
audiţie posibilă. Orchestra şi corul sunt la vedere,
dirijorul de asemenea. Muzica vocal-simfonică e şi
ea diferită. Ca ascultător, eşti chemat mai degrabă
la contemplaţie, la meditaţie şi la o incursiune în
gândurile proprii, la desfătări intime, mai discrete
dar, în acelaşi timp, mai profunde. Un concert
instrumental cu un solist bun, un oratoriu, o
cantată, o fantezie orchestrală, o simfonie sau chiar
şi numai un recital solistic, îţi deschid uşa sufle-
tului spre reflecţie şi introspecţie. La final se
aplaudă cu măsură, elitist, cunoscător. E greu,
foarte greu, să faci publicul din Ateneu să se ridice în
picioare. Nu prea vezi asta. Publicul de vocal-simfonic e
exigent şi rafinat. Şi e minunat că e aşa. 

Ei... la operă e altceva. Se ştie că cei ce merg acolo sunt
oarecum diferiţi de cei ce vin la Ateneu sau la Radio. Au alte
pretenţii. Ei vor să vadă un spectacol viu, să fie cuceriţi de
vocile soliştilor, să compare interpretări, să descopere noi idei
regizorale în lucrările pe care cei mai mulţi dintre ei le ştiu pe
de rost. În operă se îmbină toate artele şi un regizor bun ştie
să le asambleze în aşa fel încât spectacolul de operă să fie şi
interesant, şi îndrăzneţ, şi sincer, şi unitar. Chiar dacă sunt
nişte reguli clare ale jocului (interpreţii nu pot cânta decât cu
faţa înspre public, nu pot cânta în timp ce fac efort fizic, nu
pot cânta când merg sau când dansează etc.), tendinţa
actuală e ca aceste limitări fizice să fie cumva depăşite, chiar
dacă muzica are un pic de suferit. Dar iubitorul de operă îşi
doreşte în primul şi în primul rând performanţă vocală.
Când solistul sau solista de pe scenă se apropie de punctul
culminant al ariei, care de cele mai multe ori e punctat de o
notă nemiloasă ţinută lung şi în forţă în registrul acut,
adevăraţii pasionaţi îşi dezlipesc spatele de spătar şi aşteaptă
înfriguraţi acea uluitoare descărcare de tensiune, miraculosul
sunet care dă sens şi împlinire. În mod sigur, îndrăzneţul
artist de operă va fi apreciat cu aplauze calde şi zgomotoase
finalul de arie. Iar la sfârşitul spectacolului, dacă totul a fost
bine, niciun iubitor de operă nu va face economie de
exuberanţă genuină şi va aplauda cu ovaţii, minute în şir, în
picioare! Dar chiar şi aşa, la garderobă se vor auzi păreri
bazate mai ales pe comparaţii între soliştii de azi şi cei din
trecut. Deşi toate vocile sunt unice, deci greu de comparat,
publicul de operă are o memorie fabuloasă, criterii de
nezdruncinat şi preferinţe eterne. 

Aspectele acestea nu vezi la un concert simfonic
decât rar, rarisim chiar. 

Spun toate acestea pentru a sublinia cumva faptul că
a aduce muzica de operă pe scena de vocal-simfonic e o
întreprindere interesantă. Muzica asta, lejeră, populară
(poate chiar populistă, ar bombăni unii), cantabilă,
fermecătoare, extrovertită din cale-afară se aude altfel decât
în sala de operă, şi asta te surprinde. Ai zice că nu are de ce,
că Verdi, Bellini, Donizetti, Mascagni sau Rossini sunt
mereu aceiaşi. Iar Trubadurul, Aida, Cavalleria rusticana, Don
Pasquale, Norma etc. etc. nu au cum să îţi aducă noutăţi.

Ba au cum. Când muzica e interpretată pe scenă, în
faţa ta, de un cor ce ţine partiturile în mână, stau compacţi
pe partide, nu fac efort actoricesc, nu stau pe jos, nu stau

departe unul de celălalt, totul e mai clar. Aş zice ”mai
academic”, dar mă tem să intru în zona aceea. Cert e că
omogenitatea e diferită, dicţia e mai clară, urmărirea
dirijorului e neîngradită şi astfel, muzica mult mai precis
conturată. Adică exact ca în partitură, nu oarecum coruptă
de mizanscena unui spectacol. 

Dar să revin la concertul în sine. Am subliniat
bucuria de a constata că Orchestra Naţională e în deplin
progres. Sunt instrumentişti foarte buni acolo! Am fost
cucerit de partida de corn. Am fost încântat de prim-
flautista care a avut nenumărate momente grele la piccolo,
dar s-a descurcat admirabil. De asemenea, solo-urile de
clarinet au fost minunate. 

Corul Academic Radio a fost şi el la înălţime. Am
observat cu plăcere noi membri şi pe cei mai mulţi dintre ei
îi cunosc ca fiind nişte cântăreţi extrem de buni. Şi cei noi, şi
cei vechi, au trăit cu intensitate acest concert şi înţeleg prea
bine de ce. Muzica de operă îţi invită vocea la deschidere, la
bucurie, la plăcerea de neegalat de a-ţi etala glasul fără
restricţii. Am remarcat omogenitatea partidei de bas,
penetranţa tenorilor, bogăţia armonicelor venite din partida
de alto şi strălucirea, sclipirea sopranelor. Aşa că, cel puţin
în repertoriul acesta, lucrurile merg înspre excelent. În fine!

David Crescenzi s-a simţit minunat. A venit pe scenă
dezinvolt şi a dirijat cu mare plăcere, iar starea sa interioară
s-a reflectat în dinamica întregului aparat sonor din faţa sa.
Am avut senzaţia unui concert ce parcă a curs de la sine,
savurat atât de public cât şi de artişti.

Dar e şi ceva ce mă necăjeşte. Orchestrele şi corurile
Filarmonicii şi ale Radioului nu au prea des posibilitatea să
cânte operă, aşa că e un prilej foarte bun pentru ei să se lase
seduşi de această muzică aparte, construită după criterii
dramatice, croită pentru un cerc larg de melomani. Dar…
Cu o lună şi jumătate înainte de evenimentul de mai sus,
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acelaşi David Crescenzi a dirijat la Filarmonică. Ghiciţi ce!
Coruri şi uverturi din opere. Practic, acelaşi concert. După
o săptămână de la concertul de la Radio, Corul Filarmonicii
a susţinut un concert educativ. Ghiciţi ce a cântat! Coruri
din opere. Din nou, practic acelaşi concert. În aprilie, tot la
Filarmonică, renumitul dirijor austriac Sasha Goetzel va
dirija iar coruri din opere. Cam aceleaşi. Şi nu înţeleg!

Mă preocupă lipsa de imaginaţie a conducerii celor
două instituţii. Repet, e bine ca din când în când pe scena de
vocal-simfonic să vină muzica de operă. E stenic, e cumva
revigorant pentru ambianţa de multe ori prea serioasă a
acestor scene. Dar să programezi un concert de patru ori la
rând, e cam ciudat. Şi îţi cam piere cheful….

Răzvan GEORGESCU

O poveste de dragoste atipică
A fost odată ca niciodată o poveste de dragoste

pătimaşă, tulburătoare şi fascinantă între două lucrări
muzicale care nu păreau să aibă şanse de izbândă
împreună, dar din alăturarea cărora a ieşit o sublimă
punere în scenă. Este vorba despre Concertul nr. 5 în mi

bemol major op. 73 „Imperialul” de Ludwig van Beethoven şi
muzica baletului Romeo şi Julieta de Serghei Prokofiev –
opusuri compuse la distanţă de mai bine de 100 de ani unul
de celălalt, adevărate demonstraţii de vitalitate şi
virtuozitate. Aşa a arătat programul concertului
extraordinar din 24 februarie 2023 de la Sala Radio,
eveniment menit să marcheze cum se cuvine sărbătoarea
de Dragobete. 

Solista serii a fost pianista Yeon-Min Park,
câştigătoarea Concursului Internaţional „George Enescu”,
ediţia 2021. În cadrul aceleiaşi competiţii, ea a mai fost
distinsă cu o „Menţiune specială” pentru cea mai bună
interpretare a unei lucrări enesciene. Originară din Coreea
de Sud, aceasta şi-a descoperit pasiunea pentru pian abia
la vârsta de 23 de ani, în urma unui recital solo. Alături de
ea, pe scena Sălii Radio, au evoluat dirijorul Julien
Salemkour şi Orchestra Naţională Radio. 

Se pare că publicul a nutrit un interes aparte pentru
acest eveniment care s-a „jucat” cu casa închisă. Cu
jumătate de oră înainte, şiruri de spectatori au început să
se adune din toate direcţiile în faţa clădirii, mânaţi de un
entuziasm de nestăvilit pentru actul artistic anunţat.
Desigur, pe lângă solista mult aşteptată, evenimentul

promitea proiecţii şi jocuri de lumini pe orga Sălii Radio,
realizate de artistul vizual Ioana Halunga. Acestea şi-au
făcut apariţia la un moment dat, timid şi în oarecare
neconcordanţă cu agogica muzicală. Dungile pastelate
dădeau impresia că tuburile orgii se înalţă către văzduh sau
că se dizolvă şi emană bule de oxigen asemeni unor tablete
efervescente. În orice caz, mă aşteptam la ceva mai
spectaculos, care să iasă din tipare şi să potenţeze
desfăşurarea muzicală. Ce am văzut, însă, pe scenă, a fost
ezitant, fără o idee clară în spate.

Pianista Yeon-Min Park a angrenat în interpretarea
sa un carusel de trăiri, a avut nerv, a fost pasională,
dramatică şi teatrală, în ton cu relieful sonor. În partea a
doua a Concertului nr. 5 în mi bemol major op. 73 de Ludwig
van Beethoven a avut o execuţie adecvată, inducând starea
de beatitudine proprie acestei secţiuni. În ceea ce priveşte
tehnica, Yeon-Min Park a articulat impecabil, a desăvârşit
un legato sublim şi a dezvăluit întreaga paletă dinamică a
instrumentului. Pentru bis, solista a ales La Campanella de
Franz Liszt şi Widmung de Robert Schumann, în
aranjamentul lui Franz Liszt – interpretări care i-au dovedit
încă o dată vocaţia, dar şi preferinţa pentru lucrările
semnate de compozitorul maghiar.

În ceea ce îl priveşte pe dirijorul francez Julien
Salemkour, acesta nu s-a aflat, probabil, în cea mai bună
formă a sa, având o gestică lipsită de elementul estetic, au-
tomatizată şi nu întotdeauna utilă orchestrei. Mai ales la
contrastele de caracter prezente în Romeo şi Julieta ar fi fost
necesară mai multă nuanţare, stratificare pentru a sublinia

subtilităţile şi momen-
tele de delicateţe. În
aceste condiţii, orches-
tra şi-a însuşit şi a exe-
cutat excelent partitura.
Secţiunile din baletul
lui Prokofiev s-au înlăn-
ţuit fără cusur, dezvă-
luind un ansamblu de
instrumentişti bine pre-
gătiţi şi foarte intuitivi. 

Alăturarea Impe-
rialului de Beethoven cu
selecţiunile din Romeo şi
Julieta de Prokofiev a
fost revelatoare pentru
context — două lucrări
cu o arhitectonică bo-
gată, pline de forţă, aso-
ciate pentru a celebra
iubirea într-un mod atât
de autentic. Eşantioanele
sonore din Romeo şi Ju-
lieta s-au mulat atât de
bine pe tiparul deschis
de Imperial, încât cele

două partituri au părut că se contopesc. Spectatorii au aplau-
dat aprig demersul muzical de pe scenă.

Într-o lume în care iubirea este standardizată ca fiind
fragilă, visătoare, asortată cu romanţe şi balade siropoase,
concertul de Dragobete de la Sala Radio a reuşit să confere o
altă faţetă ideii de dragoste, îmbrăcând-o cu veşmintele
vitalităţii, stabilităţii şi forţei. 

Teodora CONSTANTINESCU
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Aproape mistic
S-o iau abrupt. Nu cred că a fost bună alegerea sălii

mari (adică Sala “Ion Caramitru”, mai nou) a Teatrului
Naţional pentru acest concert grandios ca semnificaţie. Greu
de umplut - fie că vorbim despre spectatori, fie că ne gândim
la sunete. E mare, nu pare prea
prietenoasă şi are un soi de
amplificare laterală care, dacă nu stai
chiar pe centru, îţi ”ocupă” doar una
dintre urechi. Apoi, captarea nu a fost
chiar bine calibrată. Başii nu se
auzeau prea prezenţi şi nici sopranele.
De alminteri, e greu să poţi realiza o
captare decentă a vocii umane pentru
că, în muzica clasică, ea ar trebui să fie
receptată direct de ascultător fără
ajutoare electronice. Acesta e mira-
colul muzicii clasice, până la urmă,
contactul direct, fără intermediari,
dintre vocea naturală sau instrument
şi ascultător. Cu atât mai greu e când
ai de amplificat un ansamblu care are
un sound elaborat şi echilibrat în mii de ore de repetiţii. 

Asta e aşa, doar ca să scap repede de ceea ce nu mi-a
plăcut. Pentru că, de fapt, a fost un concert fabulos. Aţi
bănuit… bănuiesc, că scriu despre concertul aniversar al
Corului naţional de cameră ”Madrigal - Marin Constantin”,
evenimentul cultural cel mai semnificativ al lunii, aş zice eu.
Această emblemă artistică a României a împlinit 60 de ani.
Dar ce ani! ”Madrigal” a fost şi este unul dintre puţinele
ansambluri din peisajul muzical românesc ce a reuşit să ţină
un standard înalt, pe tot parcursul său până azi. E acolo o
anumită disciplină strictă, o rigoare, o stilistică a cuminţeniei
care nu există în altă parte. Iar pe acestea, se aşează perfect
munca lor, concertele, repetiţiile….

Să vă descriu tabloul concertului de marţi, 28
februarie. 

Artiştii au stat pe un decor modular format din cuburi
supraînălţate, ca dintr-o carte de poveşti în relief, îmbrăcaţi
în costume de influenţă renascentistă florentină,
personalizate pentru fiecare dintre ei. Doamnele în rochii
multicolore cu crinolină, corsete şi bonete. Domnii, în mantii
şi pantaloni din aceaşi perioadă, croite amplu, cizme şi pălării
cu pene. 

Dirijoarea, Anna Ungureanu, purtând cu aleasă
distincţie un frac stilizat de culoare albă la o rochie elegantă.
De altfel, întreaga sa exprimare gestuală, felul în care
dirijează, desenând pentru artiştii interpreţi din faţa sa ample
arabescuri expresive, aduce aminte de gestica elegantă a
creatorului acestui cor, maestrul Marin Constantin. 

Din punct de vedere artistic, niciun reproş. Întreg
programul a fost cântat, ca mereu de altfel, pe dinafară şi
perfect. Şi nu a fost un program facil. Prima parte a
recitalului ne-a oferit o selecţie de scurte piese laice
renascentiste şi baroce, compoziţii ale unor creatori de la
mijlocul şi sfârşitul secolului al XVI-lea: Leo Hassler,
Erasmus Widmann, Thomas Morley, Pierre Certon, Thomas
Weelkes, Baltasare Donatto, Juan del Encina şi Francis
Pilkington. A urmat o scurtă repriză religioasă, cu creaţii ale
mult mai cunoscuţilor Claudio Monteverdi, Luis da Victoria,
Giovanni da Palestrina şi din nou Leo Hassler. Apoi un nou

colaj de cântece de lume din aceaşi epocă, scrise de Pierre
Bonnet, Orlando di Lasso, Glaches de Wert, Josquin des Pres
şi iar Claudio Monteverdi. 

Marea calitate a corului de cameră Madrigal e că sună
ca o orgă. Asta implică multe. Emisia e dreaptă, constant
nevibrată ceea ce, vă asigur, e foarte greu. Artiştii interpreţi
îşi iau reperele armonice clar şi sigur. Se simt între ei, îşi

administrează respiraţiile perfect
sincronizat şi simt toţi odată intrările
dirijorului, nu neapărat dintr-un gest
precis şi accentuat, ci mai debrabă
simţind o anume energie. Apoi ei trăiesc
un soi de concentrare, un fel de
devoţiune înţeleasă într-un mod
superior, în timp ce privirea lor e
conectată de privirea dirijoarei,
rezultând de aici un flux sonor sigur,
consolidat, aproape mistic. Dar cel mai
important factor al acestei perfecţiuni
marca ”Madrigal” e, după părerea mea,
faptul că fiecare membru ia seama în
fiecare moment de sonoritate, ascul-
tându-şi colegii şi se integrează cu
volumul sonor potrivit ca să facă parte

activ din armonie dar să nu iasă în evidenţă. Rezultă o ”pastă
sonoră” vie, foarte atent drămuită, produsă şi ea de artişti
care la rândul lor au fost foarte atent selectaţi. Aceasta pentru
că nu toate vocile se pot asambla atât de bine. Şi nu toţi pot
face faţă disciplinei acestui fabulos cor. Dirijoarea Anna
Ungureanu dă senzaţia că este un instrumentist ce activează
cu nevăzute energii muzica prin instrumentul din faţa sa. Iar

fiecare membru pare legat de ceilalţi prin alte nevăzute căi,
cum am zis mai sus: ca o orgă.

Dar aniversarea celor 60 de ani de existenţă nu s-a
oprit la acest recital de muzică renascentistă. Ba aş putea
spune că ceea ce s-a petrecut după a fost şi mai important. 

În faţa cortinei trase, distinsa doamnă Marina
Constantinescu, cunoscut jurnalist, teatrolog şi realizatoarea
unei emisiuni TV victorioasă în bătălia cu timpul, împreună
cu marele nostru dirijor Ion Marin, au decernat premiile
”Marin Constantin”. 

Ion Marin e cel ce girează cu enorma sa reputaţie
parcursul pe mai departe a corului de cameră Madrigal, fiind
directorul de onoare şi preşedintele unui ambiţios proiect
naţional în care membrii formaţiei sunt implicaţi (despre
”Cantus Mundi” vom vorbi curând). Premiile au fost
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atribute lui Ion Caramitru (In memoriam), personalitate
uriaşă a teatrului şi culturii româneşti ce ne-a părăsit de
curând. Legătura dintre el, Marin Constantin şi corul
Madrigal a fost emoţionant evocată. 

Al doilea recipient a fost Andrei Pleşu. Mi-e greu
să-l caracterizez pe Andrei Pleşu şi nici nu cred că sunt în
stare. Despre el putem vorbi ca despre un patriarh al
inteligenţei blânde, şarmante şi generoase. Sau ca despre un
Nenea Iancu al zilelor noastre. Când ai şansa să fii în aceeaşi
încăpere cu el, simţi sărbătoare iar ceea ce spune te face să te
topeşti de admiraţie. A venit pe scenă şi a luminat imediat

ambianţa cu doar câteva fraze. A plecat într-un tumult de
aplauze, oferite de public din toată inima. 

După acest moment festiv, o mare şi frumoasă
surpriză. Câteva zeci de membri din trecut care s-au alăturat
celor actuali, au cântat trei dintre piesele de referinţă ale
ansamblului, fiecare dintre ele fiind dirijate de foştii dirijori
madrigalişti, maeştrii binecunoscuţi, cu pedigree fabulos:
Voicu Popescu, Dan Mihai Goia şi Veronica Bojescu. Apoi, ca
scenă finală, câteva zeci de copilaşi frumoşi şi talentaţi din
proiectul Cantus Mundi s-au alăturat şi ei. Ce tablou
minunat!

Aş putea să scriu mult mai multe despre acest superb
concert-spectacol, dar mă tem să nu mă diluez în detalii şi să
pierd esenţa.

Iar esenţa e că acum 60 de ani, un muzician extraordi-
nar, un soi de artist-alfa, a creeat prin forţa personală, prin
dăruire, talent, claritate, măiestrie, autoîncredere şi multă in-
teligenţă un ansamblu ce a fost, este şi va fi un ambasador
cultural de primă linie al
României. O creaţie atât
de clar conturată, atât de
bine croită că, iată, încă
păstrează tot ce maestrul
Marin Constantin a reuşit
să construiască. Chiar şi la
11 ani de când ne-a
părăsit.

Meritele sunt îm-
părţite. Anna Ungureanu
dirijează cu eleganţă, cu
un imens bun simţ muzi-
cal, claritate şi panaş. Ion
Marin conduce întreaga

activitate a ansamblului discret şi eficient, celebrând astfel
memoria tatălul său. Întreaga echipă artistică şi managerială
e harnică, creativă, plină de idei: impresarul Emil Panteli-
mon, cel care a şi regizat cu multă creativitate acest spectacol,
scenografa Iulia Gherghescu - cea care a creat superbele cos-
tume - scenograful Vladimir Turturică, Simona Haideu - di-
rectoarea corului, Cezar Verlan - dirijor secund, Alin Popa şi
Gabriel Scîrlet, light designer, respectiv regizor de sunet. 

Dar meritul principal revine cântăreţilor. Artişti
modeşti, disciplinaţi, devotaţi, muncitori şi pasionaţi.
Noţiunea de ”madrigalist”, pe care noi, artiştii ce activăm
prin alte formaţii o ştim prea bine, se referă aşadar la colegi
care au îmbrăţişat un stil de viaţă, de muncă şi de bucurie
diferite. Sunt colegi care acceptă rigorile acestui ansamblu,
disciplina strictă, acceptă să fie o voce nevibrată, un ”tub” în
marea orgă de sunete ce se formează acolo. Iar odată
asumate, aceste rigori induc bucuria unui act muzical unic. Şi
este într-adevăr o bucurie să faci parte dintr-un ”angrenaj”
atât de bine condus şi conceput. Iar marea familie a
madrigaliştilor ştie să producă evenimente ce au trecut cu
mult pragul unui concert ca orice concert. Ceea ce oferă acum
Corul naţional de cameră ”Madrigal - Marin Contantin”, ar
putea să fie denumit ”concert-spectacol”. 

Trebuie să o spun şi pe asta: când tatăl meu lucra la
Studioul “Alexandru Sahia” ca director de producţie (mulţi,
mulţi ani în urmă), a făcut un film documentar despre corul
Madrigal. Maestrul Marin Constantin şi tata au legat instant
o prietenie. La finalul filmărilor, celebrul dirijor i-a dăruit
tatei (printre altele) un disc Electrecord, doar pentru export,
cu colinde româneşti. Cum să nu mi-l amintesc? E şi acum
parte din arhiva mea intimă şi sentimentală.

Masa festivă din ajunul Crăciunului era ceva de
neuitat. Aş vrea din toată inima să mai trăiesc măcar o dată,
o singură dată, bucuria aceea din copilăria mea. Să-i văd pe
ai mei fericiţi, zâmbitori, să-mi văd familia, prietenii de
familie adunaţi toţi îmbrăcaţi cât mai frumos, toţi încântaţi
să petreacă Naşterea Domnului împreună. Iar întreg
ceremonialul mesei începea cu tata care punea la faimosul
său pick-up Belcanto, cele trei colinde de început ale discului
cu Madrigal. Cântam şi noi cu ei, însufleţiţi, fermecaţi de
magia momentului, fericiţi de tot ce se întâmpla în acel
moment de graţie. Iar pe fundal, printre vocile noastre
bucuroase, printre trăirile noastre intense şi sincere, vocile
de îngeri ale corului Madrigal ne anunţa că ” Astăzi s-a
născut, cel făr’ de-nceput”…. 

Corul Madrigal s-a născut acum 60 de ani. Şi a crescut
minunat, cuibărit tainic în inimile noastre.

Răzvan GEORGESCU
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In memoriam Nicolae Brânduş
Era ceva normal să-l ai în preajmă. Ştiam cu toţii cu

cine vorbim: pianist, compozitor, profesor, îndrumător de
doctorat, întemeietorul secţiunii naţionale române a
Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană,
muzician doct şi hotărât. Mercur şi Marte s-au contopit în
acest caz într-o personalitate totodată epatantă şi arzătoare.
Deloc conformist, mânat de un ferment ideatic ce nu-i dădea
astâmpăr, mereu alert şi ager, cu verbul pregătit, cu replica
amorsată, întotdeauna avea ceva de spus şi o făcea cu nerv
şi zvâc. Nu exista şedinţă a Uniunii Compozitorilor sau a
Departamentului de muzică de cameră din cadrul
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti în care
Nicolae Brânduş să nu ia cuvântul şi să-şi exprime părerile.
Cu glas uşor tremurat şi cu şvung interior, iniţia discursuri
deseori incomode, făcându-se remarcat în orice context. De
altfel, şi muzica pe care a scris-o se poate caracteriza ca
torenţială şi plină de temperament. Nu de mult timp, am
scris despre ea astfel: „Pe filiera bizareriilor asumate cu
intenţie se plasează un anumit traseu
al creaţiei lui Nicolae Brânduş, care
mânuieşte cu aplomb floreta sarcas-
mului, a umorului sec şi hâtru,
alăturările mirobolante între muzici
populare şi savante, rupturile fantas-
magorice de discurs şi strigăturile
absurde.” (în Siluete în mişcare. Eseuri
despre compozitori români, Editura
Muzicală, Bucureşti, 2021, p.111)

A fost un inovator, a iubit
bizareria, gluma şi râsul, clădindu-şi
creaţia componistică pe coordonatele
curajului exploratoriu şi a infrarea-
lismului grotesc, ca reflectare critică
asupra lumii contemporane. Lucrări
precum Ostinato, Kitsch-N, Phtora,
Simfonia a II-a, cele două concerte
pentru pian, spectacolul Bizarmonia,
cantata Domnişoara Hus, dar mai cu
seamă cele trei opere – Logodna, La
ţigănci şi Tarr & Fether – rămân în
patrimoniul muzicii româneşti drept
mărturii ale fecun-dei şi diversei
creaţii brânduşiene. Poate că cea mai
originală contribuţie a creaţiei sale se află în tonul ce se
desprinde din opusurile plasate pe orbita teatrului
instrumental, ce conjugă balcanismul frust cu gesturile
teatrale, grotescul zicerilor, onirismul combinaţiilor stilistice,
fantasmagoricul rupturilor de discurs, ostinato-ul obsesiv şi
excentricitatea finalurilor de lucrări, precum în Glossă,
Ornitorinc sau S-tudii transcendentale pentru ansamblu.
Muzica sa, totodată proaspătă şi sofisticată, conţine
descătuşări de energie bine controlată. Spirit polemic, ca
orice nativ Berbec ce se respectă, a lăsat în urma sa o lungă
pleiadă de discipoli care-i deplâng plecarea intempestivă la
cele veşnice. Încă o dată, Ninel Brânduş, cum îi spuneau
prietenii şi colegii, a confirmat: a plecat după cum a trăit, şi
după cum i-a fost felul – iute şi surprinzător.

În ultima vreme s-a tot pregătit de Marea Trecere. Şi-
a pus în ordine partiturile, ştimele, le-a digitalizat, le-a
încredinţat arhivei, de parcă ar fi simţit apropierea

Tărâmului Celălalt. Acum câteva săptămâni m-a sunat la
telefon şi m-a rugat să-i programez o lucrare pe care a
numit-o Testament. Mi-a spus: e ultima mea lucrare. Am
refăcut-o pe cea intitulată Rugăciunea unui dac. Te rog să-i
găseşti un loc în festival. L-am asigurat că o s-o programez.
Ceea ce am şi făcut. Va avea prima audiţie în mai, cu
orchestra şi corul Radio. Maestrul nu va fi acolo s-o asculte.
O s-o ascultăm noi şi ne vom gândi la el. 

Dumnezeu să-l odihnească!
Dan DEDIU

„Bună, eu sunt Brânduş!”
Aşa începeau conversaţiile noastre telefonice, atunci

când dorea să discutăm despre studiile pe care mi le
propunea pentru revista „Muzica” sau despre alte subiecte
care îl preocupau. Mi-a fost drag domnul Brânduş, cu
sinceritatea lui nemascată, cu impulsivitatea lui
necenzurată care putea deranja. Am văzut în el un om liber,

cu perso-nalitate puternică, cu umor,
cu o minte ascuţită şi convingeri
clare. Artistul mă captivase înainte să
îl cunosc personal. Îi studiasem
lucrările încă din studenţie, la clasa
profesorului meu, Octavian
Nemescu, care avea mare grijă de
colegii săi de generaţie, ca să fie bine
cunoscuţi, înţeleşi şi apreciaţi. În
contextul acelei generaţii, Nicolae
Brânduş s-a detaşat prin contururi
artistice personale şi prin asumarea
unui drum propriu, cu mai multe
ancore, fapt care l-a făcut greu
încadrabil într-o direcţie clar
decupată. „Cazul Brânduş” s-a
situat, aşa cum îl descria Dan Dediu,
în cartea „Siluete în mişcare”, pe
„tărâmul struţo-cămilei”, cumva
între lumile pe care le-a vizitat şi pe
care le-a chemat apoi la el, în
atelierul de creaţie. Mi-a plăcut mult
cum compozitorul Nicolae Brânduş
a jonglat cu paradoxurile, cum a
făcut să coexiste o gândire ultra-

raţională cu fundamente structuraliste cu detentele
imaginative absurde, suprarealiste, născând o complexitate
în plan structural şi semantic care te invită la o excursie
intelectuală palpitantă dublată de o forţă expresivă
remacabilă. Nu pot uita momentul premierei SIN EU
PHONIEI sale, la Sala Radio, când acea lucrare m-a ţintuit
pur şi simplu în scaun, iar acel sentiment copleşitor de prea
plin, din toate punctele de vedere, m-a urmărit multă
vreme. 

A fost un artist de avangardă? Da. A fost un artist
postmodern? Da. Puţini sunt cei care îşi asumă riscul de a
spune „Da” unor atitudini opuse, refuzând alegerea unei
„tabere” şi să reuşească performanţe hibride notabile.
Domnul Brânduş nu a ales o orientare, el s-a ales pe sine, cu
deplină luciditate. Un creator care îşi pune probleme de
ordin estetic, aşa cum a făcut-o Nicolae Brânduş, va lăsa
urme cu rezonanţă mare, cu capacitate de propagare în
timp, pentru cei care sunt dornici şi capabili de a depăşi
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judecăţile de suprafaţă şi de a căuta în artă, mai mult decât
o satisfacţie tehnică ori senzorială.

Nu voi enumera aici lucrările sale, probabil că o vor
face colegii mei. Doresc să transmit acum, o imagine a
amprentei pe care domnul Brânduş a lăsat-o memoriei mele:
un creator mustind de talent şi idei, cu spirit critic ascuţit şi
umor, armonizând extreme într-un mod particular, unic.
Sunt recunoscătoare pentru că ne-am cunoscut. 

Irinel ANGHEL

Personalitate 
incomodă, caldă şi generoasă

De o inteligenţă feroce, mucalit şi fascinant, la fel este
şi muzica sa, adesea de o virtuozitate supraomenească,
întotdeauna vie, proaspătă şi carnală. Pianist excelent,
compozitorul Nicolae Brânduş a cerut de multe ori
interpreţilor muzicii sale să îşi depăşească limitele, i-a
„chinuit” şi bine le-a făcut, pentru că i-a provocat să ardă pe
scenă şi să genereze acte artistice la cele mai înalte
standarde. Creator avangardist, dar şi postmodern,
personalitate incomodă, dar şi caldă şi generoasă, mereu cu
o sclipire hâtră în ochi, Brânduş a fost nelipsit din sălile de
concert sau de conferinţe, în permanenţă curios, activ şi
dornic să îşi sprijine colegii compozitori şi interpreţi – un
lucru extrem de rar în scena muzicii noi româneşti. Lui
Nicolae Brânduş îi datorăm atât resuscitarea Secţiunii
Române a Societăţii Internaţionale pentru Muzica Contem-
porană (SNR-SIMC), la începutul anilor ’90, când a fost
chiar membru al Comitetului Executiv SIMC între 1991-
1993, dar şi organizarea, cu mari eforturi, a unicului festival

World Music Days din România, în 1999. Cu această ocazie
a fost creată, într-o sală a UCMR, o bibliotecă cuprinzând
muzici – partituri, înregistrări, ştime – din toate colţurile
lumii. Partituri dintre care multe au fost interpretate în
concerte dedicate diverselor secţii ale SIMC, înaintea
apariţiei Festivalului „Meridian” în 2005. Mai tânăr în
muzică şi în atitudine decât mulţi tineri, Nicolae Brânduş a
participat la ultimul concurs de compoziţie din cariera sa
(„Quoting Beethoven”, organizat de Goethe-Institut) în
2020, la 85 de ani. Şi l-a câştigat. Ne va fi dor de
dumneavoastră, Maestre.

Diana ROTARU

In memoriam,
A.B. – Aurel Buga sau “la-sib”

Fulgerător!!! Da: FULGERĂTOR!!!... 
A plecat din “lumea celor cu dor... în cea fără de dor”

să-i amprenteze acum pe îngeri, în felul său special: calm,
cu un uşor umor şi multă răbdare, cu cunoştinţe legate de
tehnica instrumentelor de suflat alamă, de muzica
camerală/orchestrală compusă din suflători şi pentru
suflători, de instrumentele aerofone populare (subiectul
tezei sale de doctorat). Ne cunoşteam de peste 40 ani... şi
am ratat această aniversare; în schimb -  vara trecută – prin
canalele Deltei Dunării (iubeam deopotrivă frumuseţile
deltei şi pescuitul) construiam planuri: să aniversăm 45 ani
de prietenie (în toamna lui 2024), să punem în funcţiune un
Master pentru studenţii secţiilor de Interpretare instru-
mentală/ canto din cadrul Departamentului Arte şi Media
– Universitatea din Craiova, să concepem o manifestare
complexă dedicată aniversării a 20 ani de existenţă a
programelor de studii muzicale superioare craiovene din

cadrul Facultăţii de Litere. Dacă primul plan a fost ratat,
acum – astăzi putem spune că datorită eforturilor sale avem
cifră de şcolarizare pentru master-ul amintit anterior, iar în
octombrie, alături de colegii mei, vom căuta să organizăm
un frumos concert aniversar în care vom presăra cu
siguranţă momente camerale care îi erau atât de dragi... 

O scurtă radiografie diacronică îl prezintă pe Aurel
Buga ca un muzician aflat într-o permanentă autodepăşire:
instrumentist (Muzica Reprezentativă a Armatei), cadru
didactic pre/universitar (profesor la Liceul Militar de
Muzică Bucureşti, Liceul de Artă “D. Lipatti” – Piteşti,
lect.univ.dr. la Departamentul de Muzică al Universităţii
din Piteşti/Craiova), compozitor şi membru al Biroului
Subsecţiei de Fanfară din cadrul Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor din România, care i-a recunoscut realizările
prin premiul acordat din partea Subsecţiei de Fanfară, în
anul 2019. Prin activitatea sa pedagogică, componistică şi
organizatorică, a contribuit la promovarea creaţiei dedicată
orchestrelor de suflători din România, la formarea multor
tineri instrumentişti – suflători alamă din mediul
pre/universitar, iar maniera sa de comunicare bonomă,
generoasă şi fină i-au marcat pe toţi cei care i-au fost
discipoli şi colegi. 
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“Finalul” său a fost marcant - cu siguranţă, aşa cum
şi-a dorit: înconjurat de rude, prieteni şi colegi, o adunare
numeroasă în care am fost cutremuraţi de o slujbă
penetrantă şi melodioasă la care s-au adăugat impresii,
amintiri, expuse de un rafinat şi complex muzician
prof.univ.dr. Dan Dediu.

Eu, personal, i-am dedicat o creaţie corală: Psalm 7,
care va fi interpretată ca primă audiţie absolută de
valorosul cor academic al Filarmonicii “Oltenia” în cadrul
Concertului integrat manifestărilor din S.I.M.N. – mai 2023,
piesă corală mixtă, pe text religios care se bazează doar pe
sunetele “la” (A), “sib” (B), “sol” (g), “re” cu un “mi” la final
care desemnează litera “u”; ea se derulează pe 58 măsuri =
vârsta tocmai împlinită de regretatul muzician, profesor şi
coleg A. BUGA.

Cu siguranţă Aurel vă rămâne mereu prezent în
gândurile noastre... „PACE ETERNA”.

Eugen Petre SANDU

Documentarul vieţii omului cu Muzza sau
ŞI PA(-ce, dar nu linişte!) La bună revedere,

pe existenţa viitoare, jazz-frate al meu,
ALEXANDRU ŞIPA!

...Născut 24.01.1946 în comuna Medieşu Aurit, ca
maramureşean din strămoşi ţărani de pe Valea Şipi

...Plecat (21.02.2023) într-al 77-lea an al vieţii sale.
Fără preaviz. Nici cuvânt de adio. Ce mi-ar plăcea să cred,
conform testamentului bizar publicat la finele volumului
său „Jazz cocktail”, că undeva, pe o
nesfârşită plajă oceanică,colţ cu New
Orleans-ul tămbălăurilor funerare.
Delta tuturor timpurilor! Unde (cum
grozav le mai zicea Johnnică „să te
duci când te-oi duce, Sandule, cu
NO-ul în tine!”), la capătul rugăciu-
nii, audienţa îndoliată spune „He
was a good man”. Şi de-odată, cu vo-
lumul dat la maximum, CD-ul
„Closer” de colecţie David
Sandborn, explodează din difuzoare.
Trezitor din morţi, dansul în transă
se-ncinge!

Adevărul, necosmetizat de
metafore şi, dezbărat, sper, pentru
totdeauna de meschinăria prea
pământeştilor rivalităţi, controverse,
etc, rămâne unul singur. Că în
istorie, nimeni neputând să ia locul
altcuiva şi nimănui necuvenindu-i-se
să critice de pe margine fără a
propune, faptic, ceva mai bun (cui îi
foloseşte idealismul steril când toţi ne
aflăm de aceeaşi parte a baricadei?!),
de-acum, de când despre ALEXANDRU ŞIPA nu mai
vorbesc decât faptele sale, deloc puţine şi cu atât mai
imposibil de ignorat, se cade să ne rezumăm a consemna
strict ce merită. Într-un documentar al vieţii muzicologului
de meserie, jazz-promotorului de vocaţie. Ori, a să-l citez
chiar pe Mihai Berindei „neobositului jazz-animator şi
prieten, Alexandru Şipa, în care îmi pun nădejdea că va
continua lupta”.

CADRUL I – 1967-1972. Studenţia clujeană a unui
conservatorist virusat de jazz. O fisură (bine controlată) în
betonul lagărului comunist, care, până la publicarea tezelor
sinistrului iulie ’71, te lăsa să respiri ceva-ceva din mirajul
Occidentului... Să-ţi auzi idolii, „Moş” Berindei cot la cot cu
Cornel Chiriac, propovăduind şi pe la noi religia jazz-ului...
Ori, în trena fulminantelor seri cu jazz-eroi americani
umplând până la refuz Sala Palatului, să-l întâmpini la
Otopeni, ca parte a delegaţiei fanilor, pe... Dumnezeu
însuşi! Duke Ellington, care culmea, îţi şi acordă un
autograf... Aşa se descria acea vreme anume a Marilor
Iluzii, deturnând fără drum de întoarcere, destinul şi-aşa
imprevizibilului-entuziast incorogibil din naştere, student
la Muzicologie, Alex Şipa. Peste noapte, devenit fanatic al
jazz-ului. Vocea de pe frecvenţele Studioului Studenţesc
Radio Cluj, 4 ani non-stop, gazda rubricilor sale la Cornel
Chiriac. La zi alimentate cu jazz-uri de, personal, guru-ul
clujean Zsolt György, zis şi stăpânul Templului Muzicii
pentru toţi. Iar pentru că, în premieră, era nevoie şi de un
Club de jazz al Conservatorului „Gheorghe Dima”din Cluj,
evident că tot studentul Şipa cel locuit de idei insolite l-a
încropit. Inclusiv, botezat „Gong 49”. După numărul sălii
academice în care-şi desfăşura activitatea ca şi al celor… 49
de scaune!

CADRUL al II-lea – 1972-1990. Despărţirea de
studenţie şi Braşovul lungului exil cultural-artistic. …
Repartiţia ca artist instrumentist la Filarmonica din
Braşov… Cazarea de vreo 3 ani într-o mansardă, pe un pat
ca de spital… Ulterior, până la obsesie, viza Cerberului de
la Comitetul Judeţean pentru Cultură şi Educaţie plus

ochiul din umbra al Securităţii, tot
mai vigilent cu cât blocul nostru
socialist mărşăluia spre culmile
“Epocii de Aur”… Nimic din toate
astea nu l-a îngenuncheat pe Şipa.
Notoriu pentru încăpăţânarea-i
ardelenească de-a rezista, orice-ar fi.
Forma de supravieţuire preţ de 18
ani, începând din toamna lui ’72, era
fondatul de el Club de Jazz Braşov.
Sanctuarul ultimei libertăţi tolerate
oarecum de regim. Cu 150 de
membri şi nu vreau să-mi amintesc
cu câte schimbări disciplinare de
sediu. Până-n apogeul relocării
clubului… la Şipa-n apartament! Cât
despre Festivalul de Jazz Braşov, ivit
în peisaj la 1978, e limpede că acelaşi
Alex Şipa i-a fost întemeietor şi
director artistic. 15 ediţii! Până-n ’95,
când ce folos că apa nu mai îngheţa
în pahare! - acum alta, veneau să ne
bareze jazz-ul… raţiunile financiare!

Dar să nu sărim tocmai peste
CADRUL al III-lea. 1990-1995, în

care, special aterizat în Capitală, cu misiunea de-a
transforma Bucureştiul în metropola jazz-ului, expertul
nostru no. 1 în crearea de evenimente, başca, provizoriu de
partea lui şi cu TVR-ul care-l angajase redactor, Alexandru
Şipa s-a întrecut, pur şi simplu, pe sine. Remember cele 4
ediţii de Jazz şi SuperJazz Fest, Bucureşti! Sau suplimentul
de Super BluesFestival! Ce timp magic, recucerind din
ghearele nomenclaturiştilor, Sala Palatului! Ce mai defilare
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Remember
de zei – Billy Cobham, Joe Zawinul, Paquito d’Rivera, John
McLaughlin, John Mayall! Aduşi deopotrivă pe scenă de
Şipa. Înnobilat pe-atunci cu premiul vieţii lui. Laurii pentru
publicistică şi management pe 1992, acordaţi de
prestigioasa revistă care îi găzduieşte acum acest necrolog.

CADRUL al IV-lea.1995-2023. Din nou pe cont
propriu, între (vorba lui) agonie şi extaz. Iarăşi turbulent în
societatea care, silenţios de sigur îşi răstoarnă valorile! De
unde “Keep swinging! ŞI PA(-ce, dar nu linişte!)” îmi sună
şi azi în urechi salutul primei mele întâlniri deloc
întâmplătoare pe holurile radioului cu tenacele până-n
pânzele albe, luptător nărăvaş pentru cauza jazz-ului, Alex
Şipa. Neschimbat de cum îl ştiam, hăt de când, de prin
fotografii. Figură de savant taciturn cu ochelari, barbişon şi
o nelipsită raniţă pe spinare, doldora de CD-uri şi însemnări
pe foi volante. Să fi tot fost pe-atunci anno domini 2002, din
care, ca manager al Big Band-ului Radio, el m-a ales, „sora
lui de prezentare scenică”, iar eu l-am vrut alter-ego-ul meu
cotidian din „Profesiunea jazzman”. Cât s-a putut, până la
suspendarea emisiunii în 2010.

Inutil de spus că în răstimp nimeni altcineva nu m-a
bucurat, nici supărat mai cumplit, cu insuportabil de
candida-i nesăbuinţă. Nimeni ca el nu m-a fermecat cu total
excentrica-i indiferenţă vis-à-vis de convenienţe. Îi plăcea la
nebunie o muzică? – degeaba-l trăgeai de mânecă, hei, Şipa!
– sărea, dansa căpiat într-al nouălea cer. Iar pe reversul
monedei, jur, nici un pământean nu m-a îngrozit aşa, cu
vârtejul de neoprit (mereu în priză, mereu pe coclauri) în

care putea să trăiască (Lasă-mă, nu mă-ntreba acum,
vorbim... pe scenă!). A se citi talentul sinucigaş de a-şi pune
meseria înaintea vieţii. Jazz pe pâine la felul principal. În
rest, vreun covrig rătăcit prin tolbă şi-o sticlă de apă.

A propos însă de coclauri, nas de copoi ce nu s-a mai
pomenit la adulmecat talente pe harta României, greşit spus
cel mai mare, ALEXANDRU ŞIPA a fost, de fapt, singurul
nostru jazz-promotor-descoperitor de comori, pe cont
propriu, în rândul tinerei generaţii menite să scrie pe mai
departe istoria jazz-ului românesc. Exact ăsta era în 2003 şi
motivul naşterii Fundaţiei Muzza. Lui Alex Şipa alias
Omului cu Muzza revenindu-i şi oalele sparte-n cap (deh,
comunitate jazzistică mică, flămânzelă cronică, orgolii cât
casa!), dar şi superbia Galelor Jazz&blues-ului românesc,
marca Muzza. Grammy-urile autohtone, cum inspirat a
supranumit A.G. Weinberger anualele sărbători ale sărbă-
torilor breslei.

În aprilie 2022, când, ca de obicei, făceam toţi veseli
cu mâna din instantaneul fotografic surprins la Hard Rock
Cafe, nimic nu dădea de bănuit că numărătoarea avea să se
oprească la acea ediţie a XVIII-a, Muzza, 3 aprilie 2022.

Şi vine iar primăvara, dragă Sandule. Sorry, nu se
mai întâmplă mare lucru pe-aici. N-am alte veşti decât că o
eternitate îmi va fi dor de tine.

Semnat, jazz-sora ta 
(cum îţi plăcea să m-alinţi!)

Anca ROMECI

Aniversări,
comemorări...

În urmă cu 115 ani, la 24
februarie 1908, în Piatra Neamţ venea
pe lume Harry Brauner, folclorist şi
etnomuzicolog român. A studiat la
Conservatorul din Bucureşti unde
printre profesorii săi găsim nume
precum Alfonso Castaldi şi Constantin
Brăiloiu. În 1929, Dimitrie Gusti
(sociolog), descoperindu-i pasiunea
ştiinţifică faţă de folclorul muzical, îl
include în echipa de cercetare
monografică a satului Drăguş, într-o
echipă multidisciplinară alcătuită din
specialişti ai mai multor domenii. În
1949 înfiinţează Institutul de Folklor al
cărui director rămâne până în 1950.
Timp de trei ani, între 1965 şi 1968, a
fost documentarist principal al
Institutului de istoria artei al
Academiei Române. În romanul „Cel
mai iubit dintre pământeni”, Harry
Brauner este menţionat de Marin
Preda drept „evreu pasionat de
folclorul românesc, un om de cultură
rafinat, care se străduia aproape zilnic
să ne convingă de marile valori ale
cântecelor noastre populare. Ştia
bocete de o frumuseţe care te înfiora,
cântece tragice de despărţire, de dor,
de nuntă, unele sublime, altele brutale

şi groteşti, cum nu auzise nimeni
niciodată”. A fost persecutat de
regimul stalinist, fiind condamnat în
1950 la 15 ani de închisoare, din cauza
apropierii sale de Lucreţiu Pătrăşcanu.
Muzicianul s-a stins din viaţă în urmă
cu 35 de ani, la Bucureşti, în data de 11
martie 1988. 

S-au împlinit 35 de ani de la
trecerea în eternitate – în 7 februarie
1978 – a lui Dimitrie Cuclin. Compo-
zitor, muzicolog, filosof, scriitor şi
traducător român, Dimitrie Cuclin s-a
născut pe 5 aprilie 1885. Primele sale
încercări componistice datează din

perioada adolescenţei, atunci când una
dintre lucrările sale a fost trimisă către
Dumitru Georgescu-Kiriac. Acesta l-a
încurajat să urmeze cursurile teoretice
ale Academiei Regale de Muzică din
Bucureşti, obţinând apoi o bursă
ministerială pentru a continua studiul
muzicii în Franţa. În 1913, Dimitrie
Cuclin obţine Premiul I pentru
compoziţie „George Enescu”, aflat
chiar la prima ediţie. În 1922,
împreună cu soţia sa, se mută în
Statele Unite ale Americii, unde predă
vioară şi teoria muzicii la Conser-
vatorul din New York şi la Colegiul de
muzică Brooklin din acelaşi oraş.
Întors în ţară, începând cu 1930,
Dimitrie Cuclin ocupă poziţia de
director al Conservatorului bucu-
reştean. A fost semnatar a numeroase
lucrări de teorie muzicală, iar în
calitate de compozitor s-a orientat
către numeroase genuri muzicale, de
la simfonii şi opere până la lucrări
camerale precum sonatele sau
repertoriul coral. Din păcate muzica sa
şi-a găsit foarte rar drumul spre
instituţiile de concerte şi spectacole.

Emilia Comişel a fost
etnomuzicolog şi profesoară, născută
la 28 februarie 1913, în Ploieşti.
Constantin Brăiloiu i-a solicitat
colaborarea în calitate de cercetător
ştiinţific la Institutul de Folclor şi la

Dimitrie Cuclin



AM

Wilhelm Georg Berger
după 30 de ani -

confesiuni în magia confluenţelor:
Enescu, Eminescu

În creaţia muzicală şi în gândirea muzicologică
românească, Wilhelm Georg Berger a avut de spus un
cuvânt greu, purtător de sensuri profunde. Spiritul său
enciclopedic, de veritabil uomo universale l-a determinat
să-şi cheltuiască generos energia, talentul şi erudiţia ca
interpret – violinist, violist şi dirijor – compozitor,
muzicolog, iniţiator şi creator de viaţă muzicală,
comentator al propriei creaţii sau a confraţilor, îndrumător
al tinerilor, profesor asociat la Academia de Muzică din
Bucureşti, membru marcant al Uniunii Compozitorilor,
dirijând destinele creaţiei muzicale iar din anul 1991
devenind membru corespondent al Academiei Române.

Deoarece în deceniile ’70-’80 am fost în sălile de
concert şi am semnat cronici la multe prime audiţii ale sale,
participând la Colocvii de Critică moderate de regretatul Iosif
Sava, mă număr printre cei ce pot mărturisi impactul
creaţiei bergeriene asupra tinerei generaţii nu doar de
muzicologi. Vacanţele de la Cumpătu şi faptul că am locuit
în aceeaşi vilă în care am avut ocazia să ne aflăm în dialog

direct cu maestrul, ne-a îmbogăţit spiritual mai mult decât
ar fi putut-o face serii de cursuri de masterat la oricare din
marile universităţi ale lumii. Din păcate, avea probleme tot
mai grave cu vederea, ceea ce îi limita timpul de lectură şi
documentare. Din fericire pentru noi, îl câştiga în lungi
sesiuni de “curs academic”, fie cu fiul său Christian (care se
pregătea de admiterea la Compoziţie), fie – ca o continuare –
cu mine şi cu soţul meu, Petru Stoianov, în dezbateri despre
direcţiile şi orientările muzicii contemporane din lume şi de
la noi, şcoala românească fiind o precupare de căpătâi a
maestrului. Vorbea liber în fraze larg arcuite, legând ideile
de parcă ar fi citit un text dinainte scris, perfect sudat în
continuitatea sa, de riguroasă anvergură academică. O făcea
cu patos şi implicare iar noi îi urmăream traseul pe partituri
deschise pe masa de lucru din sufrageria-hol pe care
puneam stăpânire în fiecare dimineaţă; răspundea oricărei
întrebări, chiar ne incita să-l întrerupem: cu cât mai des, cu
atât mai bine. Nu-i pot uita învăţăturile, multe transcrise
ulterior în caiete de notiţe (ne jenam să scriem de faţă cu
domnia sa), pentru că ne lumina atât privitor la sistemul de
compoziţie al domniei sale, cât şi la marea muzică. Era atât
de darnic şi dornic să împărtăşească tuturor rodul
cunoştinţelor/ învăţăturilor acumulate în ani de studiu şi
meditaţie profundă asupra sufl(et)ului interior al muzicii!
Prin ceea ce făcea, în mintea noastră i se statornicise deja
efigia de neconfundat a “Şcolii de vară” de la Cumpătu….

Institutul de Studii Sud Est Europene
din Bucureşti. Deseori a conlucrat cu
Harry Brauner, cei doi întreprinzând
alături de echipa multidisciplinară

numeroase studii antropologice.
Începând cu 1949 a predat la catedra
de folcloristică a Conservatorului din
Bucureşti. A cules numeroase cântece
folclorice şi a publicat articole ce au
avut drept scop popularizarea
cântului tradiţional românesc. A
încetat din viaţă la 18 aprilie 2010, la
vârsta de 97 de ani.

În 10 martie 1938, în Odorheiu
Secuiesc, se năştea Cornelia Tăutu.
Între opusurile semnate de
compozitoare se regăsesc atât lucrări

simfonice cât şi muzică de cameră, însă
compozitoarea este cunoscută în
special pentru muzica de film. A
urmat cursurile Conservatorului din
Bucureşti, studiind compoziţie cu
Mihail Jora şi orchestraţie cu Aurel
Stroe. După absolvirea facultăţii, a
lucrat ca cercetător ştiinţific la
Institutul de Etnografie şi Folclor
„Constantin Brăiloiu” din Bucureşti
alături de profesoara sa, Emilia
Comişel şi a fost de asemenea şi
redactor la Editura Muzicală din

Bucureşti. În perioada 1971-1972 a
urmat studiile postuniversitare ale
Universităţii Long Island din New

York. Coloanele sonore compuse de
Cornelia Tăutu pentru filmele „Zidul”
şi „Moromeţii” au fost premiate de
Asociaţiei Cineaştilor din România
(ACIN), compozitoarea fiind de
asemenea premiată de Academia
Română în 1990. A părăsit această
lume în 24 martie 2019, la vârsta de 81
de ani.

Am amintit mai sus numele a
două femei, personalităţi ale istoriei
muzicii româneşti de la naşterea
cărora s-au împlinit de curând 110 ani
respectiv 85 de ani; însă peisajul
muzical autohton este onorat de multe
alte nume de compozitoare din muzica
clasică, dintre care amintim – fără a
pretinde exhaustivitatea – pe Liana
Alexandra, Irinel Anghel, Mansi
Barberis, Carmen Maria Cârneci, Iulia
Cibişescu-Duran, Maia Ciobanu,  Dora
Cojocaru, Florica Dimitriu, Violeta
Dinescu, Felicia Donceanu, Adina
Dumitrescu, Irina Hasnaş, Hilda Jerea,
Silvia Macovei, Myriam Marbé, Irina
Odăgescu-Ţuţuianu, Carmen Petra-
Basacopol, Dana Probst, Diana Rotaru,
Doina Rotaru, Mihaela Stănculescu-
Vosganian,  Livia Teodorescu-Ciocănea,
Marina Marta Vlad etc. Cu această
ocazie în care, pe 8 martie, sărbătorim
Ziua Interna-ţională a Femeii, le
mulţumim acestor doamne pentru
ceea ce au ales să dăruiască culturii
autohtone!

Norela Liviana COSTEA
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Cornelia Tăutu

Emilia Comişel
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Remember
Că Wilhelm G. Berger s-a considerat discipol

spiritual al lui George Enescu este dincolo de orice discuţie,
putând fi probată în temeinicia cu care a explorat, a studiat
şi ne-a redat frumuseţea gândului enescian – pentru mulţi
dintre noi ascunsă percepţiei sonore şi vizibilă doar în
partituri. 

O primă confesiune şi o primă axă: Berger – Enescu.
Am avut ocazia ca, în 1981, cu ocazia Centenarului
„Enescu”, să particip la seria de manifestări de la Casa
Memorială Enescu de la Tescani unde, în paralel cu
deschiderea Muzeului dedicat muzicianului (director:
muzicologul Liliana Clemansa Firca) a avut loc un concert
cameral la care Cvartetul “Voces”, sub îndrumarea
maestrului Berger, a pregătit timp de o lună una din
emblematicele lucrări enesciene – Cvartetul nr. 2 op. 22
(lucrare a septuagenarului compozitor, dedicată pianistei
şi compozitoarei Elizabeth Sprague Coolidge). Ţin minte
discuţiile pe care le aveam cu toţii, mai mult pe şoptite,
conspirativ, “în surdină” – aşa cum le stă bine muzicienilor!
– întrebându-ne retoric cine a avut ideea de a ne

“condamna” la o audiţie pe care o consideram superfluă;
în fond, cu toţii cunoşteam lucrarea şi nu vedeam utilitatea
programării ei. Maestrul Berger avea lumini în ochi şi ne
promitea “nemaiauzitul”; evident, i se zâmbea politicos şi
cvasi înţelegător ca răspuns... atât. Liniştiţi, respectuoşi, dar
şi cu priviri complice, la ora anunţată, am venit în spaţiul
destinat audiţiei, ne-am aşezat şi am apreciat “din ochi”
grosimea partiturilor de pe pupitre; oftam în sinea noastră,
alegând, fiecare “à piacere”, la ce să-i zboare gândul pe
timpul următoarelor “bune” minute la care ne aşteptam –
cel puţin asta s-a declarat “la unison” în zilele următoare.
Dar – surpriză! – nu a fost să fie aşa. Cunoşteam şi apreciam
cu toţii, la superlativ, evoluţiile Cvartetului “Voces”, însă
nimeni nu a îndrăznit măcar să intuiască nici pe departe
magnitudinea imprevizibilei experienţe sonore pe care
urma să o trăiască atunci şi acolo. 

De la primele sunete, lucrarea enesciană ne-a captat;
fascinaţi de ceea ce auzeam, toate stratagemele dinainte
elaborate au fost uitate ca prin farmec. Fapt este că am uitat
şi unde şi când suntem, iar la final eram atât de uluiţi încât
ne-a trebuit ceva timp să ne revenim. Nu ne venea să
credem că parcursul muzical s-a încheiat atât de repede: era

ca şi cum viaţa ne fugea prin faţa ochilor (a urechilor – ca să
fiu mai exactă). Lucrarea a sunat cu totul diferit faţă de
înregistrările pe care le cunoşteam: avea acea splendidă
polifonie pe care i-o cunoşteam din partitură, dar o
căutasem în zadar în alte interpretări… îmbinările armonice
se înlănţuiau cu o supleţe inimaginabilă, vocile căpătaseră
o puternică individualitate; în joc intrau coarde libere,
armonice naturale, transparenţe, culori timbrale nebănuite,
fluenţă, dialog şi un legato interior la care nimeni din
asistenţă nu se aşteptase. Era un Enescu recitit à la Berger,
aşa cum îl gândise compozitorul; ca de la compozitor
“cordar” la compozitor “cordar”. 

A doua confesiune şi a doua axă: Berger – Eminescu,
cu precizarea că în creaţia lui Wilhelm G. Berger, veneraţia
eminesciană se reflectă în lucrări ample, simfonice şi vocal-
simfonice.

Am o amintire personală ce implică admiraţia fără
rezerve a maestrului Berger faţă de Mihai Eminescu şi
profundele cunoştinţe ale domniei sale legate nu doar de
poezia ci şi de amănunte (unele neştiute de cei tineri – cum
eram noi pe atunci) din viaţa poetului sau de legăturile sale
cu mişcarea culturală transilvană. La Arad, cu ocazia unui
Concert de Muzică Românească şi a unui Simpozion de
Muzicologie organizate cu sprijinul Uniunii Compozitorilor
din România la Filarmonică, maestrul Berger ne-a luat pe
toţi cei prezenţi la o plimbare pe străzile oraşului, pe urmele
„omului deplin al culturii româneşti” – aşa cum, citând un
gând de filosof, îi plăcea să îl numească pe Eminescu. Am
pornit de pe treptele Palatului Culturii de pe malul
Mureşului, am travesat centrul pentru a ajunge pe strada
Mihai Eminescu; am ieşit în piaţa unde se află Teatrul şi
Catedrala Catolică, întorcându-ne spre parcul „Mihai
Eminescu” de pe aceeaşi esplanadă a Mureşului. Pe tot
acest traseu, în postura sa de ghid ad-hoc, maestrul Berger
ne-a refăcut posibilul traseu al paşilor adolescentului
Eminescu, plecat cu trupa lui Mihail Pascaly, ca sufleur.
Întreaga lună august 1868, de la 1 până la finele lunii,
Eminescu a poposit la Arad unde, în faţa unor săli
arhipline, trupa lui Pascaly a susţinut mai multe
reprezentaţii la teatrul „Hirschl”, construit în anul 1817. Am
trecut şi prin faţa Hotelului „Ardealul”, care pe atunci purta
numele „Crucea Albă” – unde a locuit familia Pascaly, şi pe
actuala stradă Deseanu, unde la numărul 2, în somptuoasa
casă a avocatului Ioan Popovici Deseanu (veritabil Mecena
al vremii) – cu saloane spaţioase, asemenea palatelor
imperiale – a fost găzduit restul trupei. Casele din centrul
Aradului, în apropierea Teatrului erau recent restaurate şi
culorile acestora (mult galben solar!) evocau în mod fericit
o atmosferă din care, probabil, la vremea lui s-a hrănit şi
gândul eminescian – preciza maestrul Berger, făcându-ne
să-i trăim fascinaţi şi noi, la unison, bucuria redescoperii
unui trecut ce se dorea încă viu. Maestrul era transpus,
sedus de reînvierea imaginii boeme a unui Eminescu
trecând prin Aradul celei de-a doua jumătăţi de secol XIX;
în ciuda imaginii sale severe, cioplite parcă în stâncă, ni s-a
revelat tuturor cu o căldură pe care doar apropiaţii domniei
sale i-o cunoşteau; ne-a recitat, cu pioşenie, gândul
călinescian: „Ape vor seca în albie, şi peste locul îngropării
sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va veşteji pe
cer în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate
sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria
parfumurilor sale.” 

Carmen STOIANOV

Wilhelm Georg Berger
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Locotenentul-scrimer 
Victor Madincea (Viktor Madin),

baritonul lugojean de la Wiener Staatsoper

Victor Madincea (Lugoj, 20 XII 1876 – Viena, 19 III
1968) a avut o îndelungată şi prodigioasă carieră lirică de
bariton ca solist la Wiener Staatsoper. Tatăl său, Ioan
Madincea, se stabilise la Lugoj după un stagiu ca funcţionar
notarial efectuat în comuna cărăşeană Obreja. Bunicii pe
linie paternă erau originari dintr-o localitate limitrofă,
Glimboca, unde Victor Madincea şi-a petrecut o parte din
copilărie. Dedicat, iniţial, la îndemnul tatălui său (ofiţer în
Regimentul Valaho-Iliric de la Caransebeş), carierei militare
(locotenent la Şcoala Militară de Scrimă din Garnizoana

Neuer Wienerstadt), a intrat, printr-o fericită întâmplare, în
graţiile lui Gustav Mahler, directorul Operei vieneze, care
a avut prilejul să-l asculte cântând la un bal al ofiţerilor
vienezi şi să-i aprecieze deosebitele calităţi vocale.
Beneficiind de protecţia marelui compozitor, începând cu
anul 1905 şi-a perfecţionat tehnica vocală la Akademie für
Musik und darstellende Kunst din capitala valsului, cu
profesorul Fell, în 1908 fiind angajat definitiv pe scena
primei instituţii lirice vieneze.

A debutat cu un rol mozartian (Papageno din Flautul
fermecat), în timpul celor 53 de ani de activitate evoluând în
roluri din opere de Ruggero Leoncavallo (Paiaţe), Richard
Wagner (Inelul nibelungului), Gioachino Rossini (Bărbierul
din Sevilla), Giacomo Puccini (Tosca), Engelbert
Humperdinck (Hänsel şi Gretel) ş.a. De-a lungul carierei a

Absenţa ni-l aduce 
mai aproape: 

dor de Nichita 
În volumul de proză Amintiri din

prezent regăseam o mărturisire din
tinereţea poetului: în ochii maturi ai lui
Arghezi, Nichita Stănescu (născut pe 31
martie 1933) întâlnea privirea lui
Eminescu în ultimii ani ai vieţii; a prins-
o în canavaua acelor inedite amintiri
dintr-un tulburător prezent. La rândul
meu, surprinzându-i privirea ori de câte
ori intra în sala de concert (iubea
muzica contemporană sau o făcea din
camaraderie?!), iubindu-i harul şi atras
de muzicalitatea gândirii sale, m-am
dedicat poeticii nichitiene urmărindu-i
paşii... În dulcele stil clasic şi Leoaică
tânără, iubirea m-au incitat; Epica Magna
a fost pentru mine confirmarea căii de
urmat, dar Noduri şi Semne s-a arătat ca
punct declanşator al unei conexiuni
stabile ale cărei lumină şi miraj s-au
statornicit de decenii. 

S-au născut In memoriam Nichita
Stănescu, serii de compoziţii pentru
solişti ori ansambluri în diferite
geometrii, încercând tot atâtea recitiri
nichitiene; ca omagiu nedisimulat, teza
mea de doctorat susţinută la Cluj în
2003 (îndrumător: prof. univ. dr.
Valentin Timaru) şi intitulată chiar
Noduri şi Semne. Posibile elemente de
structură pe scara unui model modal. Ea
explorează multitudinea de căi prin
care se pot construi arhitecturi sonore
pornind de la înţelegerea Nodului ca
summum al energiilor sonore şi a
Semnului ca tot atâtea modalităţi de
descătuşare a acestora. Practic, am pus
în ecuaţie o propunere personală,
definitivată în decenii de lucru asupra
unui sistem modal propriu, inspirat din
conexiuni  cu gândirea maestrului meu,
Anatol Vieru şi cea a modurilor
teoretizate de Wilhelm G. Berger. Ca
într-o „diagramă Venn”, teza surprin-

dea inclusiv armonizarea unor moduri
teoretizate de Wilhelm G. Berger (unele
specii şi tipuri în distribuţiile aferente) cu
solul folcloric, aşa cum am surprins-o şi
eu în lucrările mele corale sau instru-
mentale, evoluând  către teritoriile-ţintă
ale unui parcurs componistic de factură
concertantă; era însoţită de un CD cu
înregistrarea lucrării pe care o consider
definitorie atât pentru perfecta înca-
drare în sistemul propriu mai sus
amintit, cât şi pentru intersectarea cu

gândul poetului: Noduri şi Semne –
muzică de concert pentru ansamblu
instrumental (SIMN, 2002). De altfel,
Noduri şi Semne reprezinta cea de-a
doua intrare a mea în teritoriul muzicii
concertante, prima fiind datorată tot
întâlnirii cu poetica nichitiană: Elegia
VIII, şi intitulată chiar Hiperboreeana –
Cântul I, poem pentru orchestră de coarde
(Orchestra de Cameră a Radiodifuziunii
Române, dirijor Cristian Brâncuşi,
SIMN, 1994).

În ce priveşte teritoriul cameral,
acesta numără nu mai puţin de şase
titluri ce se revendică de la titluri şi
texte nichitiene (devenite tot atâtea
„pretexte”), de la acel cuprinzător Patru
afirmaţii în sprijinul realului (1986), la
cele trei ipostaze ale poeziei Pe un
cadran solar I – pentru vioară solo, II –
pentru clarinet sau vioară solo/ cu
recitator, şi III – pentru violoncel solo,
la Invizibilul Soare, subintitulat în spirit
nichitian Cântec sau, altfel spus, Trio
pentru „Constraste” (Trio „Contraste” în
Meridian, 2007) şi Axios, Axios! pentru
flaut, clarinet, percuţie şi violoncel.

Acestui grupaj alcătuit din
lucrări cu alură concertantă sau ataşate
zonei camerale i se adaugă nu mai
puţin de cinci ample intrări în coral,
toate pe versuri de Nichita Stănescu:
Cuvinte şi Strigături – suită pentru cor
mixt à cappella şi solişti (Ce?, Respirarea
aerului de sub aripă, N-ai să vii, Scrisori,
Dezîmblânzirea, Pomule, copacule, Cântec
de scos apa din urechi, Strigături – lucrare
ce a figurat pe diverse afişe de concert,
fie în viziunea unor ansambluri
româneşti, fie în cea a unor reputate
formaţii  din străinătate, Colindă de ţară
– diptic pentru cor mixt à cappella,
Melancolie pentru cor mixt à cappella sau
creaţii încă neinterpretate: Această ţară
de vis – poem-cantată pentru cor mixt à
cappella şi solişti, A te sprijini pe propriul
tău pământ pentru cor mixt à cappella,
Quadriga pentru cor mixt à cappella. Şi
alt teritoriu al vocalului – în speţă
liedul: Dulcea mea antichitate..., Către
fântânar, Către iarbă, Împotriva cuvintelor,
Măiastra, A inventa o floare, Cântec..... –
a fost recitit cu aceeaşi vie dorinţă de
punere în sonor a muzicalităţii poeticii
nichitiene.

Mă întreb la sfârşit de martie: să
fie dor de Nichita, mai cu seamă în
acest an când Absenţa parcă ni-l aduce
mai aproape?!

Petru STOIANOV

Remember
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150 de ani de la naşterea unui simbol,
Enrico Caruso

A rămas un nume de legendă în arta lirică. Intangibil.
Niciun tenor ce i-a fost contemporan sau i-a urmat nu a putut
fi comparat cu Enrico Caruso. Nimeni nu i-a atins coroana de
lauri. 

S-a născut şi s-a stins din viaţă la Napoli; a trăit 48 de
ani, între 25 februarie 1873 şi 2 august 1921. A debutat în
oraşul natal pe 14 martie 1895 în rolul principal din opera
L’Amico Francesco de Mario Morelli, astăzi uitată, iar ultimul
spectacol l-a avut la Metropolitan Opera din New York în 24
decembrie 1920 ca Eléazar din Ebreea de Halévy. 

O carieră de două decenii şi jumătate l-a înălţat pe
piscuri idol al publicului din teatrele italiene mai mici în care
a cântat după debut, apoi la prima apariţie pe scena Scalei

din Milano în rolul Rodolfo (Boema, 26 decembrie 1900) sub
bagheta lui Arturo Toscanini, urmate de cele de la Operele
din Monte Carlo, Varşovia, Buenos Aires, Sankt Petersburg
(Mariinsky), Moscova (Bolşoi), din nou Milano, Napoli (San
Carlo), Londra (Covent Garden). Toate aceste prezenţe au
fost preliminariile pentru debutul la Metropolitan (Ducele de
Mantua din Rigoletto, 23 noiembrie 1903), care a deschis seria
celor 864 de apariţii pe marea scenă, întreţesută cu spectacole
şi concerte în întreaga Americă, în Canada, dar şi în Belgia,
Germania, Franţa, Austria, din nou la Londra, Monaco şi
Buenos Aires, apoi în Ungaria, Uruguay, Brazilia, Mexico
City, Havana, entuziasmând seară de seară publicul şi critica.

66 de roluri au constituit repertoriul lui Enrico Caruso,
dintre care 42 s-au situat pe agenda sa permanentă. S-a
concentrat pe literatura de operă italiană (peste 70% din
titluri), franceză (16%), sporadic germană (Meyerbeer,
Wagner), austriacă (Mozart, Goldmark) şi braziliană (Carlos
Gomes).

Caruso a urmat traiectul firesc al dezvoltării vocalităţii,
de la tenor lejer şi liric la liric-spint şi spinto-dramatic. Tot
acest parcurs s-a derulat fără uzură, în condiţiile păstrării
prospeţimii timbrale de aleasă calitate, omogenităţii cu pasaj
de registru insesizabil, conservării ambitusului cerut pentru
diversele scriituri.

A lăsat ca moştenire inestimabilă 247 de înregistrări
fonografice de arii, duete şi canţonete, gravate între 1900 şi
1920, remasterizate periodic pe măsura progresului
tehnologic, fond de aur care menţine neştearsă amintirea
vocii şi personalităţii artistice a lui Enrico Caruso, model
peste veacuri, dovadă a marilor sale virtuţi de glas intens
colorat, strălucitor, a tehnicii asiguratoare şi lecturii stilistice,
într-un cuvânt, de veritabilă artă.

A trecut prin toate epocile componistice, de la baroc
(Lully) şi clasicism (Mozart) la belcanto-ul pur (Rossini) la cel
romantic (marea majoritate a partiturilor), de la verism la
drama muzicală wagneriană.

Belcanto şi romantism. Narativul dolce înspre
incredibila ţesătură acută, încoronată de contra-Re bemol,
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colaborat cu prestigioşi directori
muzicali şi dirijori: Gustav Mahler,
marele său protector, Richard Strauss,
Herbert von Karajan, Felix von
Weingartner, Karl Böhm, Arturo
Toscanini. S-a retras din viaţa artistică
la vârsta de 84 de ani, în 1961, după
interpretarea rolului Ioan din Salomeea
de Richard Strauss. Într-o cronică
evocatoare, publicată în programul
Operei vieneze în aprilie 1968, după
un spectacol in memoriam, era
subliniată anvergura artistului
lugojean, dar, deopotrivă, autorul
releva şi profilul său moral: „Lipsit de
invidie şi plin de viaţă, el a servit arta
ca unul dintre cei mai devotaţi dintre
devotaţi […]. Ne gândim cu mare
dragoste şi recunoştinţă la omul Viktor
Madin. El a fost chipul luminos al
artistului adevărat, pe care nu l-a
stimulat ambiţia, nici câştigul material,
ci pur şi simplu plăcerea de a servi
arta, arta operei”.

Dintr-o scrisoare expediată, la
Lugoj, surorii sale Livia Ţompo, datată
20 martie 1967 (cu un an înainte de

trecerea la Domnul), aflăm date
privind dimensiunea activităţii sale
artistice: peste 300 de roluri din 268 de
opere jucate în 7.777 de spectacole.

„Soarta ne-a despărţit de mult.
Fie-iertatul tati a voit ca ambii să
cătănim, şi aşa am ajuns în străinătate
aşa devreme. Eu, la slovacii din nordul
Ungariei, unde nu am avut ocaziunea
a vorbi în limba mea. De acolo m-au
transferat la Wiener Neustadt, în
Austria, în şcoala militară de scrimă.
Acesta mi-a fost norocul. Am cântat
ceva directorului de la Opera vieneză
(Mahler). El m-a trimis la Academia
vieneză, şi scurt: în 1905 am fost
membru al Operei noastre, unde am
muncit 53 de ani plini. De 7.777 de ori
am cântat în Opera noastră, în 268 de
opere şi peste 300 de roluri. 

Ultima oară am cântat în 1961
(84 de ani) în opera Salomeea de R.
Strauss. Şi acum mă bucur nespus că
te am pe tine. Gândul ne împreună
totuşi, măcar că suntem aşa de departe
unul de altul. Eu sunt un moşneag, dar
mă gândesc la tine cu drag. Şi totuşi,
gândesc când îţi scriu în germană, însă
inima mea are sânge românesc până
Dincolo!”.

Constantin-T. STAN



descrie belcanto-ul rossinian reprezentat pe disc prin Cujus
animam din Stabat Mater. Belcanto-ul romantic timpuriu
donizettian este abordat prin demonstraţii de do înalt, fineţe
cu portamenti de bun gust („Spirto gentil” din Favorita),
transparenţă şi abandon extatic (serenada „Com’è gentil” din
Don Pasquale), pentru ca în „Una furtiva lagrima” din Elixirul
dragostei, poetic, să îmbogăţească pe alocuri desenul melodic
cu appoggiaturi, o modă a vremii, dar şi cu nuanţări de
atmosferă, diminuendi îndeosebi, în contextul obişnuitului său
cânt fluid. Alături de renumitul bariton Giuseppe de Luca,
din aceeaşi operă înregistrează duetul „Venti scudi” cu o
culoare mai întunecată de glas, menţinând intenţiile vocale
tipic italiene.

Partiturile romantice verdiene i-au oferit o multitudine
de oportunităţi. Urmând traiectul componistic, impresio-
nează cantabilitatea epică şi unda de tristeţe a ariei „Ah, la
paterna mano” din Macbeth, după cum lejerităţile de scriitură,
transparenţa, graţia şi brilianţa expresiei Ducelui de Mantua
(Rigoletto) îşi găsesc locul în „Questa o quella” şi „La donna
è mobile”, în timp ce „Ella mi fu rapita” capătă vehemenţă în
recitativ, alternantă cu moliciuni de
sunet, cu căldură emoţională în arie.
Înregistrărilor din Rigoletto, marele
Caruso le-a adaugat cu senzualitate şi
respiraţie prelungă până în registrul
acut, cvartetul, în compania faimoasei
Amelita Galli Curci, Florei Perini şi lui
Giuseppe de Luca.

Din Trubadurul, Caruso a extras
pentru disc aria „Ah sì, ben mio”, plină
de lirism pasional, rău prevestitor. A
folosit o cadenţă finală proprie, care i-a
permis adaosul unui exemplar si bemol
acut. Din acelaşi opus a înregistrat
arioso-ul „Mal reggendo” (cu Louise
Homer) şi „Miserere” (cu Frances Alda).
Brindisi din Traviata a fost interpretat
alături de reputata soprană Alma Gluck,
născută la Iaşi în 1884. Deşi apăruse în
multe roluri de altă factură, tenorul a
reuşit un cânt într-o mezzavoce inspirată
de un tipic suflet de îndrăgostit.

Vocalitatea liric-spintă este
probată şi în duetele Don Alvaro-Don
Carlo din Forţa destinului, „Solenne in
quest’ora” (tonuri sumbre ale registrului
central, aproape baritonale, ca ale
partenerului Antonio Scotti, la care adaugă măiestrite
crescendi pe note înalte), „Sleale!” (inserţii dramatice şi un Si
natural acut tăios, în compania lui Giuseppe de Luca),
precum şi „Le minaccie i fieri accenti” (cu Antonio Scotti), în
care dramatismul merge la extrem,

Selecţia verdiană se încheie cu pasaje din Aida şi Otello,
în care Enrico Caruso şi-a demonstrat imensa capabilitate de
a aborda desene melodice de la liric la dramatic, cu aceeaşi
pricepere. „Celeste Aida” este redată printr-un legato cursiv şi
filaje visătoare, duetul cu Amneris (Louise Homer) aduce
accente zguduitoare, iar cel final, cu Aida (Johanna Gadski),
se desfăşoară într-un unduitor, învăluitor pianissimo ce merge
până la acute emise cu stupefiantă uşurinţă. În rolul
Maurului, în scurtul fragment „Ora e per sempre addio”
înregistrat în 1910, este surprinzător prin tristeţe şi colorizări
aproape piangendo, finalizate cutremurător. 

Verism şi lirică franceză. Literatura veristă şi-a găsit
idealul prin tălmăcirile lui Enrico Caruso. Din opusurile lui
Puccini, redă atmosfera intimă, seducătoare prin simplitatea
adresării în Boema („Che gelida manina”, transpusă cu un

semiton mai jos), derulează domol, în extaz, ca o chemare
pasională aria „Donna non vidi mai” (Manon Lescaut), se arată
imersat în vraja nopţii de dragoste la finalul duetului cu Cio-
Cio-san alături de Geraldine Farrar, precum şi contemplativ,
dar cuprins de remuşcări explozive în aria „Addio fiorito
asil”. Din Tosca, după gravura de pe discul de debut, Caruso
a înregistrat „Recondita armonia”, ca reflecţie la misterul
artei, al farmecului feminin.

Dipticul de scenă Cavalleria rusticana şi Paiaţe i-a oferit
ilustrului tenor desfăşurări de mare varietate lirico-
dramatică. Cântă o Siciliană ca o chemare învăluită în
farmecele Lolei şi îşi imploră cu durere mama în aria „Addio
alla madre” după care, pentru Paiaţe, dă întreaga măsură a
tulburării unui suflet sfâşiat („Vesti la giubba”), dus până la
limitele tragicului, în forţă, amplu („No! Pagliaccio non son”).
Forza e lagrima, cum cereau vechii maeştri.

Componistica franceză, interpretată cu pronunţie
ireproşabilă, a avut împliniri de excepţie prin arta lui Caruso.
În liricele arii din Faust, Pescuitorii de perle sau Manon, vocea
tenorului descrie vaporos fineţea atmsferei incantate de

iubire („Salut! Demeure chaste et pure”
cu do acut final atacat moale şi crescut
progresiv), zugrăveşte pictural şi tandru
exotismul nopţii reflectate în
mângâierile iubitei („Je crois entendre
encore”) şi visează („O dolce incanto”,
versiune italiană a ariei „En fermant les
yeux”) graţie muzicalităţii şi legato-ului
ireproşabil. Tot din Manon, a înregistrat
înduioşător duetul din actul al II-lea cu
Geraldine Farrar şi aria „Ah, fuyez
douce image”, plină de poetică şi
pasiune trepidantă. O rugă eroică, cu
penetrante atacuri înalte a fost „O
Souverain! O Juge! O Père!” din Cidul.
Similar, imploraţia fierbinte a vocii sale
impunătoare domină interpretarea
scenei „Vois ma misère, hélas!”
(„Samson şi Dalila”). O capodoperă este
şi înregistrarea ariei lui Eléazar din
Ebreea, plină de emoţie profundă şi
dăruită cu acute puternice. În fine, aria
lui Don José din Carmen există pe discuri
în variante franceză şi italiană, prima
citită mai liric, într-un crescendo expresiv
înspre finalul viguros, cea de-a doua,
impregnată de tristeţe şi un Si bemol de

încheiere, cu alură cvasi-disperată. Şi câte altele, imposibil de
detaliat aici.

Ca un corolar al înaltului meşteşug artistic carusian stă
ultimul document live din 16 noiembrie 1920 în care tenorul
porneşte de la un lamento preclasic (Bois épais de Lully) cântat
în tente reţinute şi cu acute solide, trecând prin belcantoul
rossinian („Domine Deus” şi „Crucifixus” din Petite messe
solennelle) cu alternanţe de mezzoforte şi sunete autoritare spre
culminaţiile cu Si bemol-uri de manual şi până la romanticul
Meyerbeer, „Deh ch’io retorni” din Africana, arie eroică şi
frazată cu linie vocală impecabilă. O summa summarum de
amintire a unei cariere ilustre.

Să nu uităm şi că a fost creatorul mondial al rolurilor
Federico (Arlesiana), Loris (Fedora), Maurizio (Adriana
Lecouvreur), Federico Loewe (Germania de Franchetti, operă
pierită în colbul vremurilor), Johnson (Fata din Far West), ale
căror arii au fost gravate exemplar pe disc.

La 150 de ani de la naştere, Enrico Caruso rămâne il
tenore assoluto al universului infinit, simbol al perfecţiunii.

Costin POPA
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Revenirea Doamnei cu căţelul, 
la Opera bucureşteană

Sâmbătă, 11 februarie 2023, a avut loc la Opera
Naţională din Bucureşti a doua reprezentaţie în concert a
operei Doamna cu căţelul de Livia Teodorescu-
Ciocănea, care a urmat după premiera absolută
din data de 7 mai 2022. Imaginea a fost
copleşitoare, cu artiştii operei, dirijorul şi soliştii
în avanscenă, orchestra simfonică, urmată de
corul mare, mixt, având în spate cortina roşu-
vişinie sau bleu, fundal pe care s-au proiectat
simultan cu desfăşurarea muzicală, imagini ale
întregii scene cu interpreţi. Publicul, de la tineri
la seniori, a umplut locurile de la parter, din loji
şi rândurile de la balcon. S-a simţit o atmosferă
sărbătorească asigurată de gazde şi de publicul
meloman. Sus, pe fronton, a fost proiectat textul
libretului operei. Au captivat orchestraţia
fastuoasă, suplă, modernă, suculentă, inedită
timbral, vocile ca sculptate în fildeş şi alabastru
ale soliştilor şi ale corului. Autoarea muzicii a
extins partitura vocală spre factura instrumen-
tală, iar scriitura orchestrală evocă în aliaj instrumental,
suflarea umană, suflul naturii, devenite la un moment dat

al operei, simboluri ale dragostei de care este animat poate
pământul însuşi. Opera este accesibilă prin sincretism
artistic şi prin atenţia compozitoarei pentru
realizarea receptării fiecărui aspect muzical-
dramatic. Libretul realizat de Iuliana Kampert
(alias Ciocănea-Teodorescu), fiica autoarei
muzicii, este esenţializat până la hieratism, fie
în sens de canon algebric al ideilor (scena
comentariilor contradictorii dintre protago-
niştii principali, scena prietenilor în prezenţa
lui Gurov, echilibru structural prin cvartet de
voci feminine şi cvartet de voci masculine) fie
în prezentarea ideilor ce îşi corespund până la
similitudine (momentele de reciprocă
recunoaştere a iubirii petrecute între Dmitri
Gurov şi Anna Sergheevna). Împlinirea acelui
hieratism formal, condus după canoanele
literare, se petrece prin substanţa simfonică
sau corală, printr-o muzică demnă de un
comentariu psihologic de maximă acurateţe.

În textul literar conceput cu un anumit ritm al versificaţiei
pentru a permite înveşmântarea vocală, există metafore
(mai ales în Vecernia – prolog, pe textul Psalmului 103),
figuri de stil şi fraze ce exprimă alegorii (sufletul în care
posibil, vor trăi, după sute de mii de ani, toate sufletele
speciilor dispărute de pe pământ, text din monologul Ninei

din piesa Pescăruşul de Cehov; crestele munţilor care vor fi
acoperite de valurile apelor, alegorie a potopului divin al

schimbării ipostazelor naturii şi sufletului
omenesc) - sau simboluri: Doamna cu căţelul -
semnalarea încercării de ieşire din singurătate a
sufletului femeii nefericite în dragoste, fiinţă
născută să dăruiască şi pentru a se bucura mereu
de gentileţea, de farmecul fiinţelor din jur.
Ascultând opera, trăim evenimentele ca şi când am
fi noi, pe rând, când unul, când celălalt dintre
personaje. Confruntaţi cu realitatea unei iubiri
interzise, riscante, posibil defăimătoare, care
anulează privilegii familiale, materiale şi sociale,
aducătoare de suferinţe sufleteşti, dar şi de
confruntări cu cei apropiaţi, Gurov şi Anna, prin
tenorul invitat Adrian Dumitru şi soprana Veronica
Anuşca, devin o variantă plauzibilă, inedită, a
marilor cupluri ale dramaturgiei muzicale
universale, care divinizează iubirea ca singurul

sentiment din apropierea Marelui Demiurg.
Aurelian POPA-STAVRI
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2023: Timişoara, 
capitală europeană a culturii
Am aşteptat, cu legitim interes (am urmat cursurile

liceale la Timişoara şi am ajuns să cunosc şi să înţeleg
mirificele taine culturale ale aşezării), deschiderea festivă a
proiectului Timişoara Capitală Europeană a Culturii. Un
proiect stângaci mediatizat, cu echipe manageriale care s-au
succedat cu o deranjantă obstinaţie (pe fondul unor fricţiuni
între diferite grupări antagonice) în urma unor demisii
(retragerea lui Ioan Holender a atentat decisiv la valenţele
profesionalismului managerial), amalgamat cu idei, uneori
fanteziste şi banale, de import. Oameni lipsiţi de imaginaţie,
unii, probabil, cu studii de specialitate precare (încropite
din mers), şi-au asumat rolul de diriguitori culturali ai unei
metropole cu un bun renume, fiind, evident, depăşiţi. Ca
gazdă, Timişoara trebuia să ofere Europei caratele
propriului tezaur cultural, acumulat de veacuri, cu
specificul său multicultural, plurietnic şi multiconfesional.

Din ceea ce am observat în primele zile, cei ce şi-au asumat
rolul de amfitrioni, victime ale unui cosmopolitism rău
înţeles, au oferit produse culturale din varii zone europene
fără a promova însă spiritul locului, străduindu-se să
impresioneze prin banale efecte vizuale (jocuri de lumini şi
culori, mişcare şi zgomote) la modă. Cam aşa au stat
lucrurile la spectacolul inaugural din Piaţa Unirii, unde
urechile mi-au fost agresate de icnete cu iz se cabaret de
provincie, iar privirile, de scălâmbăieli ale unor figuranţi
cocoţaţi pe o macara, ale căror îndelungi acrobaţii nu aveau
darul să exprime esenţa culturală a unui burg cu
personalitate. Aşteptam să fiu emoţionat, poate cu o frază
muzicală din cântecul lui Ilie Stepan, care să mă răscolească
şi să mă transpună în atmosfera Timişoarei de suflet, cea
care, în urmă cu aproape 33 de ani, a dat, cu preţul vieţii
unor tineri, tonul prefacerilor democratice.

În paralel, pe scena Operei, oameni cu gulere
scrobite, unii purtând frac şi, probabil, lavalieră, animaţi de
cele mai nobile aşteptări, asistau la un spectacol anost, lipsit
de imaginaţie şi fără relevanţă culturală locală sau zonală.
Spre onoarea şi probitatea sa profesională, constatând că
„regele e gol”, Ioan Holender s-a retras din fotoliul de
spectator, evitând ca numele său să fie asociat cu atmosfera
parodică.

Enescu a interpretat la Timişoara, în decursul
peregrinărilor sale artistice (între 1921 şi 1943) Moto perpetuo
de Ottokar Nováček (violonist şi compozitor născut la
Biserica Albă), pe care Orfeul moldav l-a promovat pe mari
scene europene, şi, ceea ce ar fi trebuit să se constituie

într-un eveniment omagial al Timişoarei Capitală Culturală
Europeană, Sonata a III-a pentru pian şi vioară „în caracter
popular românesc”, capodoperă a muzicii camerale
universale (în 1927, la puţin timp de la prima audiţie
absolută ce avusese loc la Oradea). Dar ceea ce conferă o
importanţă excepţională Timişoarei muzicale este
împrejurarea finalizării Sonatei pentru pian op. 24 nr. 2. Un
text olograf, inserat cu creionul pe un portativ unic în
finalul manuscrisului, redactat în limba franceză, oferă o
nebănuită dimensiune a lui Enescu-creatorul, care
desăvârşise Sonata „dans la train, ce 2 Juillet 1925 avant
Timişoara”. 

Pentru că zilele trecute l-am celebrat pe György
Kurtág, corifeul muzicii de avangardă europene, la
împlinirea celor 97 de ani de viaţă, ne reamintim câteva
dintre trainicele sale legături cu Timişoara, unde maestrul
a absolvit Liceul Piarist şi a activat ca organist al bisericii
reformate din Piaţa Sfânta Maria, unul dintre simbolurile
Revoluţiei Române din decembrie 1989. Se pare că cel mai
titrat creator european, cu rădăcini pe plaiurile bănăţene,
îndrăgostit iremediabil de Eminescu şi limba română, nu
figurează pe afişele de concert ale manifestărilor incluse în
calendarul proiectului Timişoara Capitală Culturală
Europeană!

În opulenta zestre culturală a Timişoarei figurează şi
numele laureaţilor Premiului Naţional de Compoziţie
„George Enescu”: Vasile Ijac – părintele simfonismului
bănăţean, cu o specializare la Schola Cantorum –, Zeno
Vancea, autorul unei capodopere a muzicii liturgice
româneşti (Requiem), Mircea Popa şi Sabin Drăgoi. Din
ancestralul melos folcloric bănăţean (balada Mioriţa din

Monografia muzicală a comunei Belinţ, monumentala culegere
realizată de Sabin Drăgoi în 1934) s-a inspirat şi György
Ligeti (Concert românesc pentru orchestră şi Baladă şi joc
pentru duo violonistic). Nu avem semnale că managerii
proiectului ar fi achiesat la un asemenea demers. Un mixaj
din perspectivă repertorială ar configura dimensiunea
axiologică, naţională şi europeană, a unui burg receptiv şi
deschis spre marea cultură, o adevărată capitală culturală
europeană.

Constantin-T. STAN
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Capitala culturii
Timişoara muzicală

Unul dintre cele mai aşteptate evenimente culturale
ale începutului de an a fost deschiderea “Timişoara Capitală
Europeană a Culturii”, un program cultural naţional care
celebrează arta, muzica şi diversitatea, artele contemporane şi
vizuale, teatrul, literatura, filmul, tehnologia şi spectacolul,
sub toate formele lui. Primul week-end a fost atât de dens şi
de variat, încât cu greu puteai fi prezent la toate concertele,
expoziţiile, vernisajele, spectacolele şi evenimentele cultural-
artistice. Marele show al deschiderii oficiale a adus împreună
aproape 20.000 de oameni în Piaţa Unirii, care a găzduit

primele concerte. Artiştii care au dat startul unui
week-end de poveste au fost Doctorul Sinteză şi
DJ K-lu, urmaţi de formaţia timişoreană ”Implant
Pentru Refuz”, alături de invitaţii speciali Adrian
Despot, Dan Byron, Ovidiu Takacs, Ovidiu
Vinereanu, Dora Gaitanovici şi solista
ucraineancă Alyona Alyona, care a devenit, în
mai puţin de un an, o senzaţie a scenei hip-hop.
Cu peste 25 de ani de existenţă, membrii grupului
”Implant Pentru Refuz”, considerat una dintre
trupele fanion ale rock-ului românesc
contemporan, au continuat să scrie povestea
complexă a muzicii, alăturându-li-se Adrian
Despot, solist vocal al trupei ”Viţa de Vie”, şi Dan
Byron, cu peste 20 de ani de activitate în muzica
alternativă din România; au compus împreună
soundtrack-ul unui serial original HBO România
şi au filmat concertul „Live Underground” din

Salina Turda. Alyona Alyona a câştigat în 2019 Anchor
Award (Premiul Festivalului Internaţional de Muzică, la
Reeperbahn, Germania, pentru cel mai promiţător talent
muzical), iar în 2021 a primit Premiul Music Moves Europe
Talent şi Premiul Publicului la ESNS (Eurosonic) la
Noorderslag, Olanda. Anul trecut a fost membră a juriului la
Music Moves Europe Awards, iar revista ”Forbes Magazine”
a menţionat-o în categoria celor mai valoroşi „30 de muzicieni
sub 30 de ani”.

Show-ul aerian ”Muaré Experience”, oferit de
compania spaniolă ”Voalá Project”, a fost susţinut de pe
scenă de formaţia rock ”Duchamp Pilot”, acompaniaţi fiind

de chitaristul timişorean Horea Silvio Crişovan.
Ritmurile balcanice au fost aduse de ”Taraf de
Caliu”, cu formaţia ”Impex”, ţambalistul Alexei
Ciobanu (Ansamblul Folcloric ”Timişul”) şi
clarinetistul bulgar Filip Simeonov. Seara s-a încheiat
pe muzica electronică a DJ-ului german Fritz
Kalkbrenner. 

La Gala de deschidere găzduită de Palatul
Culturii au fost invitaţi doi talentaţi compozitori şi
pianişti, Andrei Irimia şi Joep Beving (Olanda), iar a
doua seară a aparţinut artistului suedezo-britanic Jay
Jay Johanson, considerat unul dintre cei mai influenţi
artişti ai generaţiei sale, care a susţinut un concert pe
aceeaşi scenă, fiind urmat de violonistul Lajkó Félix,
acompaniat de trupa ”Vołosi”, violonistul Krzysztof
Lasoń şi violoncelistul Stanisław Lasoń.
Compozitorul şi pianistul Andrei Irimia a încântat

publicul cu muzica sa neoclasică hipnotică, fiind
acompaniat de Abel Chircă, violonist în cadrul
Orchestrei Filarmonicii ”Banatul” Timişoara.

Seria de evenimente muzicale a continuat şi în
luna martie, ”cap de afiş” fiind Orchestra
Radiodifuziunii din Köln (WDR) şi dirijorul acesteia
(din 2019), Cristian Măcelaru. Solist a fost pianistul
Simon Trpčeski (Macedonia) alături de care dirijorul
român a înregistrat un disc nominalizat în 2022 la
premiile ICMA (International Classical Music
Awards). În Sala ”Capitol” a Filarmonicii ”Banatul”
au fost ascultate două lucrări de Johannes
Brahms: Concertul nr. 2 pentru pian şi
orchestră şi Simfonia a IV-a, precum şi ”Caritas”, o
lucrare comandată de WDR, compusă de austriacul
Klaus Lang şi interpretată în primă audiţie
românească. Totodată, au concertat cvintetul de
alămuri (două trompete, un corn, un trombon şi o

Andrei Irimia
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tubă), respectiv septetul Orchestrei Radiodifuziunii din Köln
(WDR), alcătuit din Ute Klemm (vioară), Katja Püschel
(violă), Martin Leo Schmidt (violoncel), Jörg Schade
(contrabas), Lewin Kneisel (clarinet), Mathis Kasper Stier
(fagot) şi Max Schellenberger (corn francez), care au
interpretat în cadrul recitalului cameral Septet în mi bemol
major, op. 20 de Ludwig van Beethoven.

Tot el a dirjiat şi concertul vocal-simfonic al Orchestrei
simfonice şi Corulului „Ion Românu” ale Filarmonicii
”Banatul” Timişoara, împreună cu Orchestra Radio-
difuziunii din Köln (WDR) şi Corul Liceului de Artă
„Ion Vidu”; dirijorii corurilor au fost Iosif Todea şi
Maria Gyuris, iar solişti mezzo-soprana Roxana
Constantinescu şi flautistul Michael Faust. 

La sfârşitul lunii mai, acelaşi Cristian
Măcelaru, care este şi director muzical al Orchestrei
Naţionale a Franţei, va susţine cea de-a treia ediţie a
cursului de dirijat organizat de Romanian Chamber
Orchestra. 

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest
din Timişoara, oraşul său natal, Cristian Măcelaru se
simte foarte ataşat de spiritul şi valorile acestor
locuri, deşi a emigrat în SUA la vârsta de
şaptesprezece ani. A fost cel mai tânăr prim-violonist
al Orchestrei Simfonice din Miami; recent, Orchestra
Simfonică din Köln, WDR Sinfonieorchester, al cărei dirijor
principal este, i-a prelungit contractul până în anul 2025. A
colaborat cu orchestrele simfonice din New York, San
Francisco, Chicago, Cleveland, Houston, Baltimore, Los
Angeles, Toronto, Seattle, Detroit, precum şi cu Bayerischen
Rundfunk Symphonie-Orchester, Royal Concertgebouw

Orchestra, Gewandhaus Orchester Leipzig, Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, City of Birmingham Symphony
Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Hallé
Orchestra, Vienna Radio Symphony Orchestra, Royal
Philharmonic Orchestra, BBC Orchestra. Anul trecut, în iunie,
a fost numit Director Artistic al Festivalului Internaţional
”George Enescu”.

În martie s-a desfăşurat la Timişoara şi prima
etapă a Concursului Naţional de Compoziţie
”Retracing Bartók” adresat tinerilor compozitori
români. Proiectul cu acelaşi nume iniţiat şi
curatoriat din 2018 de Jazz Updates (TM) împreună
cu pianistul Lucian Ban şi violistul Mat Maneri
(SUA), a fost conceput, cităm, ”ca o celebrare a
extraordinarei diversităţi şi bogăţii a muzicii
româneşti tradiţionale, fiind în acelaşi timp o
reflecţie artistică asupra transformării cântului
popular în cultura contemporană şi o reconstituire
a poveştii lui Béla Bartók în România şi a dragostei
lui pentru muzica românilor din Banat si
Transilvania!”. Concursul îşi propune să angreneze
noua generaţie de compozitori într-o ”aventură
sonoră” îndrăzneaţă: compunerea unei lucrări
camerale dedicate ansambului timişorean ATEM,
pornind de la o serie de cântece şi piese

instrumentale din colecţia lui Béla Bartók realizată în urma
cercetărilor sale etnomuzicologice, cele care au fost deja

abordate-reimaginate prin prisma improvizaţiei şi jazz-ului
contemporan în cadrul proiectului Retracing Bartók.

Luna aprilie va fi marcată de concertele trupelor
”Gypsy Groove” şi ”Mahala Rai Banda”, grup cunoscut
pentru amestecul de muzică tradiţională romă cu influenţe
contemporane precum jazz, hip-hop şi muzică electronică.

„Baroque Watermusic” va susţine o serie de
concerte cu instrumente de epocă (clavecin, viola da
gamba, teorbă, viori), cu muzicieni îmbrăcaţi în
costume de epocă, care se desfăşoară pe malul râului
Bega; va fi interpretată muzică vocal-instrumentală
din perioada barocului muzical, pe o ambarcaţiune
amenajată tot în stil baroc, sub forma unei grădini
plutitoare, iar instrumentele vor fi amplificate,
pentru ca muzica să poată fi auzită pe ambele maluri
ale râului Bega.

Între 28 iunie– 2 iulie va avea loc cea de-a 11-a ediţie
a ”JAZZx”, un festival dedicat muzicii jazz şi influenţelor
sale, de la jazz modern şi fusion, până la soul. 

Desigur, până la sfârşitul anului, Timişoara-
Capitală Europeană a Culturii va organiza alte zeci
de evenimente muzicale importante, cu invitaţi de
prestigiu din ţară şi din străinătate. 

Oana GEORGESCU

Alyona Alyona

Adrian Despot, Implant Pentru Refuz

Joep Beving 
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Brandul de artist: 
cum să îl construieşti şi 

cum să îl faci atractiv
Brandul de artist este o necesitate pentru muzicienii

zilelor noastre, în care aceştia sunt nevoiţi să concureze la
nivel internaţional cu colegi de breaslă pentru care această
cultură a identităţii artistice este mult mai importantă, şi
căreia muzicienii îi acordă importanţă încă de la primele
apariţii pe scenă. Julia L. Rogers, editor şef al site-ului
musicconsultant.com şi manager artistic, a publicat un
articol intitulat „Communicating a Consistent Artist Brand”
(Comunicarea unui brand de artist consecvent), din care
redăm traducerea adaptată în cele ce urmează, pentru a
evidenţia câteva elemente pe care un muzician trebuie să le
aibă în vedere atunci când doreşte să îşi construiască o
identitate artistică interesantă: 

„Unul dintre cele mai deranjante lucruri cu care mă
confrunt atunci când lucrez cu artişti pentru a crea biografii
complete şi convingătoare a fost realizarea faptului că mulţi
dintre ei (majoritatea) nu şi-au pus niciodată o întrebare
foarte importantă: „Cine sunt eu?”. Iar cei care şi-au pus
această întrebare vin adesea cu un răspuns complet greşit...
şi apoi îşi construiesc întregul brand în jurul identităţii unui
străin imaginar pe care l-au creat. Desigur, această căutare a
sensului propriei fiinţe nu este uşoară pentru nimeni. Mulţi
oameni îşi dedică întreaga viaţă urmărind această filozofie
şi căutând să determine motivul existenţei lor fără să gă-
sească un răspuns. Şi „Cine sunt eu?” este o întrebare de-
osebit de îndrăzneaţă, deoarece răspunsul va fi comunicat
prin fiecare piesă înregistrată, spectacol live, postare pe In-
stagram, actualizare a stării de pe Facebook,          e-mail, in-
teracţiune profesională cu profesionişti din industria
muzicală şi interacţiune personală cu fanii. Presiunea este
foarte mare! În calitate de artist, trebuie să ştii care este iden-
titatea ta şi să poţi să o exprimi încrezător, autentic şi con-
secvent pentru a te conecta cu publicul prin muzica
interpretată, pentru a avea o carieră de succes şi de lungă
durată. Iată cinci aspecte de luat în considerare atunci când
doreşti să dezvolţi un brand, o identitate de artist consec-
ventă:

Spune o poveste. În lumea afacerilor acesta este
modul în care trebuie să construieşti mesajele pe care le
trimiţi. Povestea ta le oferă oamenilor motive suplimentare,
dincolo de muzica ta, ca să investească în tine (emoţional şi
financiar), motiv pentru care, ca muzician, trebuie să ai o
naraţiune interesantă care să crească pe măsură ce cariera ta
se dezvoltă. Deşi este cu siguranţă important ca o poveste
să aibă intrigă, şi mai important este că aceasta să aibă o
tensiune reală şi să îi implice pe fani din punct de vedere
emoţional. Asta nu înseamnă că povestea ta trebuie să fie
plină de dramă, dar ar trebui să aibă o temă şi, cel mai
important, ea trebuie să fie autentică şi credibilă, deoarece
oamenii sunt mai susceptibili să îţi răspundă atunci când
simt sinceritate.

Păstrează o singură temă pentru toate materialele
media şi de marketing. Atunci când alcătuiesc site-uri web,
coperţi de albume, pagini oficiale Facebook şi pachete de
presă, mulţi artişti îşi lasă creativitatea să preia controlul şi
uită că unul dintre cele mai importante aspecte ale unui
brand este consecvenţa. Aruncarea în online a fiecărei idei

pe care ai avut-o vreodată şi a fiecărei fotografii pe care ai
făcut-o vreodată, fără să iei în considerare modul în care
aceasta va contribui la aspiraţiile de carieră, va provoca
confuzie în masă. Uneori, consecvenţa se poate simţi
repetitivă şi restrictivă, mai ales când menţionezi aceleaşi
cuvinte, imagini, scheme de culori şi idei din nou şi din nou.
Dar este necesar. Experţii în afaceri îţi vor spune din nou şi
din nou cum, pentru a fi perceput ca profesionist, pagina
ta de Facebook trebuie să se potrivească cu site-ul, care
trebuie să se potrivească cu contul de Twitter sau
SoundCloud sau oriunde altundeva se află muzica ta în
online. Când fanii se simt confortabil în spaţiul pe care l-ai
creat, vor avea mai multe şanse să dea clic pe paginile site-
ului tău, să-ţi asculte muzica, fără ca tu să fii nevoit să-i
presezi. Vrei să testezi ce ai? Adună-ţi toate materialele –
pachetul de presă, site-ul web, albumele, pagina de
Facebook, profilul Twitter şi analizează: Sunt elementele
tale de design vizual – culori, fonturi, fotografii, imagini etc.
– la fel pe toate platformele online şi în apariţiile media?

Ascultă feedbackul fanilor tăi... dar nu îţi trăda
niciodată sinele. Probabil (cel puţin parţial) ai ales o carieră
de interpret pentru că doreşti să interacţionezi cu publicul

prin muzică. Prin urmare, este foarte greu să întrebi: „Cine
sunt eu?” fără să iei în considerare cine vor ceilalţi să fii; o
parte din brandul tău trebuie să fie modelată de ascultători,
deoarece creşterea ta ca artist depinde parţial de ei. Aud
adesea muzicieni ce spun că nu înţeleg şi nici măcar nu le
place tipul de oameni care apreciază muzica lor. Dacă nu
înţelegi sau nu-ţi plac cei care sunt pregătiţi, dispuşi şi
capabili să te asculte, nici măcar acei fani nu vor mai dori să
investească energie sau bani în tine.

Redu zgomotul din jurul tău. Auzi mereu
spunându-se: „Trebuie să ieşi în evidenţă pentru a-ţi face
muzica auzită”. Dar majoritatea nu înţeleg ce înseamnă cu
adevărat această afirmaţie şi încearcă „să cânte” mai tare şi
mai des decât toţi ceilalţi, crezând că asta îi va aduce în faţă
şi îi va deosebi de mulţimea de muzicieni profesionişti
talentaţi care luptă pentru atenţie într-un mod intens. În
timp ce rămâi activ şi lucrezi din greu la meseria ta prin
studiu, înregistrări şi alte recitaluri şi spectacole live, a te
ridica deasupra zgomotului poate însemna mai degrabă o
tăcere selectivă decât nenumărate prezenţe muzicale
incoerente. Prea mult „zgomot muzical” îi împiedică pe
oameni să-ţi audă adevărata voce. Aminteşte-ţi să îl elimini
şi din propria viaţă, căutând ocazional singurătatea, astfel
încât să îţi poţi auzi propriile gânduri, sunetul vocii
interioare şi să îţi planifici următoarea mişcare.
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Când şi cum să te promovezi.
S-ar putea să ai un proiect
impresionant, dar dacă nimeni nu ştie
despre el, nu vei avea prea mult
succes. Mulţi muzicieni îşi pun muzica
online şi apoi aşteaptă acel glorios
moment de „descoperire” în stilul
anilor ‘90, când un impresar sau un şef
al unei case de discuri apărea din
neant şi le transforma viaţa.
Aminteşte-ţi că tot ceea ce faci pentru a
te promova ar trebui să provină din
declaraţia ta de misiune (care, desigur,
provine din relaţia ta cu muzica), aşa
că mai întâi clarifică-ţi asta. De acolo
vei putea construi în mod coerent
celelalte elemente ale kitului de presă,
cum ar fi biografia, mărturiile şi

clipurile de promovare.
Există o linie foarte fină între
a te lăuda şi a te auto-
promova şi trebuie să înveţi
cum să mergi de-a lungul ei.
Dar o regulă importantă este
că întotdeauna este mai bine
să te promovezi decât să nu.
Vei învăţa – adesea prin
încercări reuşite şi erori –
observând răspunsurile pe
care le obţii – când ai mers
prea departe... sau când nu a
fost suficient.

Dezvoltarea propriei voci şi a
mărcii de artist este un proces continuu
care va continua atâta timp cât vei face
muzică. Dar dacă eşti pe deplin prezent

şi implicat în fiecare aspect al carierei
tale, acesta va apărea în mod natural şi
te va ajuta să navighezi în fiecare
provocare şi triumf.”

Norela-Liviana COSTEA

AM

Moment de glorie internaţională
pentru Mihai Constantinescu

În cadrul unei ceremonii oficiale desfăşurate la sediul
Ambasadei Franţei la Bucureşti, doamna ambasador
Laurence Auer a înmânat, în numele Ministrul Culturii al
Republicii Franceze Rima Abdoul Malak o înaltă decoraţie
din sfera artelor domnului Mihai Constantinescu, ex-
director general al ARTEXIM. Acesta a primit medalia şi
titlul de Chevalier de L’Ordre des Arts et des Lettres
(Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor), ca semn de
preţuire pentru activitatea de director executiv al
Festivalului şi Concursului Internaţional ”George Enescu”,
pe care l-a aşezat pe noi baze în 1990 şi l-a ridicat la

standardele cele mai înalte pe parcursul celor 3 decenii cât
a ocupat această funcţie. După cum s-a precizat în motivaţia
decernării titlului, Festivalul ”Enescu” şi-a consolidat
prestigiul prin orchestrele şi interpreţii invitaţi, prin cele 2
nominalizări la ”Oscar”-urile operei şi prin preţuirea
exprimată adesea de maeştri de faimă internaţională. Toate
acestea i se datorează lui Mihai Constantinescu, care a
răspuns printr-un discurs elegant şi cuprinzător,
nominalizând, pentru început, orchestrele franceze
participante la Festival (cum ar fi Orchestre Nationale de
France ori Orchestra Theatre du Capitole din Toulouse),
dirijorii francezi, alături de care au cântat în faţa publicului
bucureştean şi pianişti, violonişti, cântăreţi din Hexagon.
Mihai Constantinescu a condus Festivalul ”Enescu” de-a
lungul mandatelor a 31 de miniştri ai culturii din guvernul

României. Singura săgeată lansată în acest discurs de
mulţumire a vizat faptul că, din păcate, niciunul dintre
aceştia nu a reuşit să construiască o sală de concerte
compatibilă cu anvergura Festivalului şi a artiştilor invitaţi.
Doamna ambasador a marcat şi situaţia unică şi onorantă
din 2021, când ediţia jubiliară a Festivalului s-a desfăşurat
sub patronajul nu doar al Preşedintelui României, ci şi al
Preşedintelui Republicii Franceze, ES dl. Emanuel Macron.
Un public numeros şi de elită (cuprinzând demnitari,
dirijori, solişti instrumentişti, critici muzicali, şefi de
instituţii din domeniul culturii) l-a aplaudat prelungit pe
Mihai Constantinescu, onorat acum de o ţară care iubeşte şi
respectă valorile artistice, chiar dacă, până acum, statul
român i-a întors spatele ”pensionarului” îndepărtat de la
conducerea Festivalului la împlinirea vârstei de 65 de ani.
Felicitări şi toată preţuirea noastră, domnule Mihai
Constantinescu, laureat şi al Premiului revistei
”Actualitatea muzicală” pentru performanţele realizate la
cârma ARTEXIM.

Irina Lungu şi Teatro alla Scala –
omagiu lui Zefirelli

Teatro alla Scala îl omagiază în aceste săptămâni pe
Franco Zefirelli, cel mai cunoscut regizor de operă din
lume, la împlinirea Centenarului naşterii sale. Pe scena
milaneză va fi reluată montarea operei La Bohème – aflăm
de pe site-ul Classical Music News – socotită de Zefirelli

drept cea mai bună producţie a sa, între 4-26 martie 2023. La
pupitru se va afla o femeie, Eung Sun Kim, dirijoare la
Opera din San Francisco, care va încerca să ne aducă aminte
de performanţele lui Herbert von Karajan de la premiera
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George Gershwin, auto-portret



din 1963. În rolul lui Mimì va cânta soprana lituaniancă
Marina Rebeca dar şi Irina Lungu din Republica Moldova.
Aceasta din urmă o va interpreta şi pe Musetta, în cele
patru seri în care nu deţine celălalt rol. Rolul lui Rodolfo
este asigurat de tenorul Freddie di Tomaso (manageriat de
românca Maria Moţ, patroana agenţiei MWA). Spectacolul
a fost reluat sub îngrijirea lui Marco Gandini, regizor care
a montat la Opera Naţională Bucureşti spectacolul Elixirul
dragostei. Zefirelli a colaborat cu celebrul teatru de operă de
foarte multe ori, semnând nu mai puţin de 21 de producţii,
pe parcursul a peste 5 decenii, ultima fiind în 2006.

Muzica încoronării
Sir Andrew Lloyd Weber, celebrul compozitor

britanic care a semnat unele dintre cele mai iubite
musicaluri (Cats, Fantoma de la Operă, Evita etc.) a compus
imnul care se va cânta la încoronarea regelui Charles III al
Marii Britanii, pe 6 mai, la Westminster Abbey. Se ştie că
piesa foloseşte textul Psalmului 98 şi este corală, cu
acompaniament de orgă. Desigur, nu va fi singura partitură
interpretată cu această ocazie, programul muzical fiind un
mix între vechi şi nou, între tradiţie şi modernitate: William
Byrd, G. Fr. Haendel, Edward Elgar, Henry Walford

Davies, William Walton, Hubert Parry, Ralph Vaughan
Williams, plus piese noi de Carl Jenkins, Sarah Klass, Niger
Hess, Paul Milor, Tariq O’Reagan, Roxanne Panufnik,
Shirley J. Thompson, Judith Weir, Rodderick Williams,
Debbie Wiseman. 6 dintre piesele compuse pentru
încoronare sunt orchestrale, 5 corale şi 1 pentru orgă. Un
ansamblu de muzică bizantină va interpreta şi un imn
ortodox grecesc, ca omagiu adus prinţului Philip (tatăl
regelui Charles III) născut în casa regală a Greciei.
Bineînţeles, nu vor lipsi ”Zadock the priest” şi ”God save
the king”, cântate în mod tradiţional la ceremonia
încoronării (cel din urmă folosit de fiecare dată începând
din 1727), eveniment găzduit de abaţia Westminster de
aproape 1000 de ani, aflăm de pe CNA Lifestyle, care îl
citează pe Andrew Nethsingha, organist şi maestru de cor
la Westminster Abbey.

Rahmaninov în 
primă audiţie mondială

Cu ocazia comemorării a 150 de ani de la moartea lui
Serghei Rahmaninov, Conservatorul din Moscova va
găzdui un concert special, dedicat opus-urilor de tinereţe

ale marelui compozitor, care a absolvit această instituţie de
învăţământ superior muzical în 1891 la secţia pian şi un an
mai târziu la secţia compoziţie. Dirijorul Dmitri Jurovski se

va afla la pupitrul Orchestrei de Studenţi a Conservatorului
şi va propune un program care cuprinde Fantezia simfonică
în mi major op. 7 ”Stânca”, Concertul nr. 1 pentru pian şi
orchestră în fa diez minor, Poemul simfonic ”Prinţul Rostislav”
(după Alexei Tolstoi) şi secvenţe din opera Aleko (după
Puşkin). Totodată, va răsuna în premieră mondială o
pagină necunoscută din creaţia lui Rahmaninov, şi anume
un duet din opera neterminată Esmeralda, în orchestraţia lui
Dmitri Jurovski.

Orchestra Radio în pericol
Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Austriece se

confruntă cu dificultăţi financiare majore, urmare a
anunţului făcut de CEO-ul ORF, Roland Weismann, care
precizează că instituţia nu mai putea finanţa orchestra la
acelaşi nivel. Va fi nevoie ca, pentru a-şi putea desfăşura
activitatea şi în viitor, RSO Vienna să atragă finanţări din
alte surse. 

Diminuarea bugetului orchestrei face parte dintr-un
set de măsuri care are ca scop diminuarea cheltuielilor ORF

cu 300 de milioane de euro, economii care vor fi realizate
prin închiderea canalului de sport ”Sport+”, a platformei
de video-on-demand ”Flimmit” şi a portalului de muzică
clasică ”Fidelio” (care funcţiona pe bază de abonament
plătit).

RSO Vienna fiinţează din 1969 şi este în acelaşi timp
orchestra care cântă la spectacolele Theater an der Wien. În
afară de înregistrările speciale pentru Radio, stagiunea
cuprindea şi concerte la Musikverein şi la Konzerthaus.

Decizia finală privitoare la sumele care vor mai fi
acordate de acum înainte pentru orchestră va fi luată pe 23
martie, când se va întruni în acest scop Consiliul de
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administraţie (Board of trustees). ORF, radio-televiziunea
publică a Austriei, este cel mai mare jucător de pe piaţa de
broadcasting din ţară şi este finanţată din drepturi de
televiziune (television license revenues) şi din publicitate
on-air.

Recunoştinţa Franţei pentru 
Lisette Oropesa

Aceeaşi prestigioasă decoraţie i-a fost acordată uneia
dintre cele mai bune soprane ale lumii la momentul actual,
americanca Lisette Oropesa, de origine cubaneză, în vârstă
de 39 de ani. Este o prezenţă admirată pe toate marile scene
ale lumii, de la Scala la Covent Garden, de la MET la Paris,
de la Viena la München. În discursul său de mulţumire
adresat ministrului francez al culturii, Jean-Philippe
Thiellay, artista a subliniat că: ”Seara trecută am avut marea
onoare să fiu decorată de Ministrul francez al Culturii cu
Ordinul Chevalier des Arts et des Lettres. Îi mulţumesc
prietenului meu drag Jean-Philippe Thiellay pentru că
mi-a oferit acest titlu şi pentru că mi-a înmânat personal
decoraţia. Sunt onorată (...). De mulţi ani sunt îndrăgostită
de opera franceză şi de francezi în general (...). De la lieduri
şi până la rolurile de operă, franceza a fost limba mea

favorită pentru cânt şi pentru vorbire, şi în această ţară mă
simt cel mai acasă. Cultura franceză a fost parte a vieţii mele
de la cele mai timpurii amintiri pe care le am, pe când eram
copil, în Louisiana (...). Sper să continui să mă dezvolt ca
artist şi să îmbogăţesc cunoştinţele mele privind limba şi
cultura Franţei.”

Ceremonia a fost organizată cu prilejul şederii la
Paris a faimoasei soprane, care cântă la Opéra national de
Paris în noua producţie Hamlet de Ambroise Thomas, în
care în rolul titular evoluează baritonul Ludovic Tézier,
regizor fiind Krzysztov Warlikowski.

Tenorul director
Celebrul tenor Juan Diego Flórez a fost numit la

director artistic al Festivalului ”Rossini” de la Pesaro,
localitatea natală a compozitorului. În vârstă de 50 de ani,
artistul de origine peruviană a deţinut această poziţie timp
de un an, începând din ianuarie 2022, acum mandatul său
fiind prelungit până în 2026. Flórez, vedetă mondială mai
ales în ceea ce priveşte rolurile de tenor liric, a colaborat de

nenumărate ori cu Festivalul, apărând în roluri rossiniene
(una dintre specialităţile sale), de altfel chiar debutul său
internaţional având loc pe această scenă, la o vârstă foarte
tânără (27 de ani). El va colabora cu Ernesto Palacio,
impresarul director executiv al Festivalului (în compania
căruia a fost şi la Bucureşti, ca invitat al ONB). Juan Diego
Flórez este Ambasador UNESCO şi Kammersänger al
Operei din Viena.

După 20 de ani
Celebra orchestră italiană Accademia di Santa Cecilia

a anunţat că, după aproape două decenii, mandatul lui sir
Antonio Pappano în fruntea ansamblului va înceta, această
poziţie urmând să fie preluată, de anul viitor, de Daniel
Harding. Dirijorul britanic, care a semnat un contract pe
cinci ani, cu posibilitate de prelungire, îşi va începe
activitatea cu un concert care va omagia Centenarul
Puccini. De asemenea, a fost perfectat un contract de
parteneriat cu casa de discuri Deutsche Grammophon, ceea
ce va spori vizibilitatea şi renumele ansamblului. Sir Tony
va rămâne un apropiat al orchestrei, primind funcţia de
director emeritus. Şi Harding încheie o perioadă de aproape
20 de ani în funcţia de director artistic al Orchestrei Radio

a Suediei. Apreciat în întreaga lume, dirijorul în vârstă de
47 de ani, născut la Oxford, deţine prestigioasa decoraţie
Chevalier des Arts et des Lettres, ca semn al aprecierii
pentru colaborarea sa cu Orchestre de Paris şi nu numai. A
fost decorat de către Regina Elisabeta a doua cu titlul de
Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic. El este pasionat
de aviaţie, deţinând un brevet de pilot, cu care a zburat la
manşa avioanelor Air France. El va coordonat şi proiectul
chinezesc Youth Music Culture the Greater Bay Area,
succedându-i în această funcţie lui Yo-Yo-Ma.

C. MIHAI
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Deveniri sonore: „TETRISMATIC”
Neobositul, mereu investigatorul unor puţin explorate

teritorii ale insolitului, artistul Cătălin Milea – muzician cu
imensă experienţă, deşi numără de abia cifra 45 pe răbojul
anilor (absolvent al Universităţii Naţionale de Muzică din
Bucureşti, apoi „bachelor” în anul 2010 la Prins Claus
Conservatorium din Groningen, Olanda, doi ani mai târziu
„master degree” la The Hague Royal Conservatory şi în aceeaşi
perioadă dobânditor al burselor „Huygens Beurs” dată de
Guvernul olandez şi „Nuffic”; dar şi cu studii urmate peste
ocean la „Long Island University” din New York, câştigător al
Competiţiei de jazz „Artistry of Dick Oatts and Young
Musicians”; un timp, membru al „European Youth Jazz
Orchestra” condusă de notoriul dirijor Peter Herbolzheimer; a
fost aplaudat pe podiumuri faimoase precum „Brussels Jazz
Marathon”, „The Hague Jazz Festival”, „Ankara Jazz Festival”, s-a
produs la „North Sea Jazz Club” şi „Concertgebow” –
Amsterdam, „Porgy & Bess” – club vienez, a luat parte şi la alte
similare sărbători muzicale de gen din Portugalia, Surinam,
Indonezia, Cehia, desigur România, la
turnee întreprinse în Italia, Austria,
Germania, Elveţia; iniţiator şi redactor
şef al revistei „Jazz Compas”; remarcabil
saxofonist şi compozitor prolific, în
subsidiar şi educator) – el ne propune
prin albumul de faţă o captivantă
aventură în emoţie, subsumată unui
generic sugerat de nonconformistul joc
video „Tetris” creat în iunie 1984 de
inginerul sovietic Alexei Pajitnov! 

Ceva mai vârstnic, saxofonistul
protagonist Cătălin Milea a apărut
flancat în demersul său interpretativ /
creativ de mai tinerii, dar deopotrivă
înzestraţii coechipieri Adrian Flautistu -
contrabas (37 de ani), Liviu Negru -
ghitară (31 de ani), Iulian Nicolau -
baterie şi percuţie (27 de ani), iar drept
invitată a li se alătura celor patru
instrumentişti, doar în două dintre
piesele incluse în disc, s-a făcut auzită
vocalista Ana Maria Roşu (25 de ani).

Dintru început, se cuvine să remarcăm că limbajul
muzical abordat exclusiv în toate cele şase secvenţe – în fapt
putem vorbi de un număr aproape dublu de contexturi
melodic-ritmic-armonice, întrucât parte dintre piesele definite
prin respectivele titluri încorporează nu una ci două secţiuni
distincte, juxtapuse – aşadar limbajul muzical statornicit este
unul modal, ceea ce conferă discursului sonor o benefică notă
de modernitate... Aceasta, în circumstanţele potrivit cărora
compozitorul însuşi îşi defineşte opera drept o întrupare sui
generis de „sonorităţi acustice şi electronice, vintage şi moderne
în acelaşi timp, o muzică cinematică, cu schimbări de dinamică,
de atmosferă, neaşteptate şi surprinzătoare”. O altă trăsătură
sine qua non a aglutinărilor sonore perindate pe disc relevă
caracterul ludic sesizabil atât în conceperea temelor, cât şi în
emanciparea variaţiunilor improvizate spontan. De aici
prospeţimea, fluiditatea, vitalitatea muzicii! 

Câteva succinte adnotări pe liziera audierii celor şase
momente muzicale: 

- „SAL NEGRA” – melodică alertă de factură bop expusă
tematic la saxofonul tenor, dezvoltată în soloul veloce, de certă
originalitate al ghitarei, secţiunea a doua a piesei oferind o

temă mai lirică, cu variaţiuni pline de miez ale saxofonului
tenor marcat de o intervenţie arco a contrabasului, continuată
cu o improvizaţie ritmică a bateriei. Timbrul EWI (electronic
wind instrument) utilizat de saxofonist nu s-a manifestat
solistic, contribuind în schimb la edificarea complexelor
armonice ce ale temei. 

- „HOLY SHIFT” – creaţie încă mai originală, jucăuşă,
alăturând două episoade distincte, întretăiate de efecte bizare.
Dublând tempo-ul, bateria precede / prilejuieşte un interludiu
ameţitor de rapid al saxofonului, conducând la cele patru
sunete-pilon citate din celebrul standard „Giant Steps” al lui
John Coltrane; pornind de la cele patru sunete, saxofonistul
construieşte o inspirată improvizaţie care re-impune în final
tema iniţială repetată obsesiv. 

- „WINLOSS” – o introducere quasi meditativă,
aducând cu sine picante disonanţe, anticipează enunţarea
temei propriuzise ce cantonează într-o formulă intonată la
unison atât instrumental, cât şi asociată cu glasul mlădiu al
Anei Maria Roşu; formula se insinuează ca suport al creionării
unor admirabile caligrafii solistice imaginate cu gust de
saxofonistul Cătălin Milea, apoi de ghitaristul Liviu Negru,

pentru ca finalul piesei să se
materializeze în rostirea sonoră a unei
noi formule. 

- Intervalul melodic de cvintă
apare ca generator al materialului
muzical propriu temei „GAME OVER”
– o piesă-vitrină al cărui puzzle înşiruie
solourile de certă ţinută ale celor patru
instrumentişti: saxofonistul, ghitaristul,
contrabasistul (arco) şi bateristul. 

- Cea mai melodioasă piesă a
discului, „DO THE TRICK” ne trimite
cu gândul la însorita Americă latină.
Saxofonistul compozitor şi leader
derulează aici două consistente şi
valoroase momente solistic-improviza-
torice, ce bordurează între ele o
intervenţie nu mai puţin inventivă,
reuşită a ghitaristului, acesta apelând la
un efect distors ce s-a dovedit oportun în
context. 

- Melopeea-epilog, foarte
expresivă, umanizată odată în plus de timbrul vocii calde,
nuanţate a cântăreţei Anei Maria Roşu, „JIZZNICKERY” s-a
dorit o anume versiune de concluzie muzicală, propunând ca
interval generic terţa în configurarea acompaniamentelor: voce
plus saxofon, voce plus ghitară. Solo-urile de saxofon tenor, de
contrabas (susţinut de astă dată de Adrian Flautistu în
pizzicato) au fructificat într-o manieră intens creativă materialul
tematic. Şi întrucât autorul a vrut să sublinieze importanţa pe
care o acordă ritmului, el a configurat o formulă încă mai
sofisticată atribuită glasului feminin dublat la unison de
saxofon, drept stimulent incitant pentru bateristul Iulian
Nicolau care şi-a concretizat cu aplomb evoluţia solistică,
talentul şi fantezia fiind investite generos într-o dezinvoltă
disponibilitate de a clădi şi combina arhitecturi ritmice.

„TETRISMATIC” – un album venind să ateste
maturitatea conceptuală şi interpretativă a unui muzician
român autentic, Cătălin Milea, dar şi a acoliţilor lui întru jazz...
Un album care se cuvine ascultat şi reascultat, spre a pătrunde
tot mai profund în lumile de frumuseţi sonore pe care
realizatorii discului le-au scanat perseverent. (Foto: Dragoş
Cristescu)

Florian LUNGU
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Anii ‘70 (II)
Ediţia a VIII-a a Concursului naţional de muzică

uşoară a avut loc în iulie 1973. Acelaşi valoros
acompaniament - Orchestra de estradă a Comitetului de
stat al Radioteleviziunii Române, dirijor Sile Dinicu, artist
emerit, şi sextetul vocal Cantabile (a dat viaţă şi unei piese
de Aurel Giroveanu, în concurs). Tot Alexandru Bocăneţ a
semnat regia artistică, dar scenografia a fost realizată de
Dan Sachelarie şi unii au apreciat că a fost chiar mai
nereuşită decât cea din... cutii de ouă de la ediţia
precedentă. Au prezentat doi actori excepţionali, Valeria
Gagialov (prezentase şi la “Cerbul de aur”) şi Florin Piersic,
dar ipostaza aceasta era cu totul altceva, dovadă că în presă
au apărut articole în care se vorbea de “greşeli, ezitări,
părtiniri şi un aer de improvizaţie”. Dacă în anul precedent
se înscriseseră 168 de piese, acum s-a depăşit... planul, fiind
vorba de 190, din care au fost reţinute cele 30 finaliste,
semnate de 19 compozitori şi interpretate de 20 de solişti.
De data aceasta s-a revenit la interpretarea fiecărei piese în
două versiuni, ceea ce nu i-a avantajat întotdeauna pe
compozitori, între unele dintre ele diferenţa fiind

considerabilă. Componenţa juriului: Pascal Bentoiu
(preşedinte), Nicolae Kirculescu, Sile Dinicu, poetul Traian
Iancu (director la Fondul literar!), artistul emerit Valentin
Teodorian, muzicologii George Sbârcea şi Petre Coddreanu.
S-a adăugat un juriu al publicului, format din 5 persoane,
preşedinte de onoare al juriiilor fiind Ion Dumitrescu,
Maestru emerit al artei, preşedinte al UCMR. Comitetul de
organizare i-a inclus pe Nicolae Călinoiu (director adjunct
al Direcţiei instituţiilor de spectacole artistice şi a artelor
plastice din Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiate) –
preşedinte, Vasile Donose (redactor-şef al emisiunilor
muzicale şi de varietăţi ale Radioteleviziunii), Laurenţiu
Profeta (secretar al UCMR), Ştefan Cărăpănceanu (parcă era
la Electrecord în acea perioadă) şi Sebastian Taşcă
(directorul agenţiei ARIA Litoral). De altfel cei trei
organizatori principali au şi oferit premiile cele mai
importante, fiecare unui număr de 2 piese ale aceluiaşi
compozitor. Premiul CCES – “Dulce, dulce Românie” şi
“Stelele” de George Grigoriu; UCMR – “Chemarea
dragostei” şi “Tineri”, aparţinând debutantului la Mamaia
Marius Ţeicu; RTV – “O ramură spre cer” şi “Cine a găsit

tinereţea mea” de Radu Şerban. Tot aşa şi menţiunile au
fost împărţite între organizatori. CCES le-a acordat unor
creaţii semnate de Florin Bogardo şi Aurel Manolache;
UCMR – Horia Moculescu, Vasile Veselovski (două) şi

Mişu Iancu; RTV - Temistocle Popa (două) şi Henry
Mălineanu. După cum se poate vedea, doar Marius Ţeicu a
reuşit să se strecoare între “greii” componisticii de gen.
Criticul muzical Smaranda Oţeanu remarca, în cronica sa
din “Scânteia”: “Titluri mult aplaudate de public: “Cântec”,
o melodie simplă, atât de frumos armonizată, aparţinând
lui Horia Moculescu, “Chemarea dragostei” de Marius
Ţeicu (în buna interpretare a lui Adrian Romcescu), “Seara”
de Radu Şerban, în două variante de interpretare complet
deosebite (Margareta Pâslaru şi Anda Călugăreanu)”.
Recitalurile din cele 4 seri de concurs (cele mai bune puteau
fi reprogramate la Gală...) au fost încredinţate soliştilor
Doina Badea, George Enache, Marina Voica, Mihai
Constantinscu, Cornel Constantiniu, Dida Drăgan,
Margareta Pâslaru, Corina Chiriac, precum şi formaţiilor
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Horia Moculescu şi Romanticii, în aceste recitaluri fiind
incluse adesea piese respinse la selecţie. Festivalul a fost
transmis la Radio şi TV, iar Gala laureaţilor în reţeaua
Interviziunii (ţările socialiste). Am găsit notate pe o hârtiuţă
două sume privind premiile, 12.000, respectiv 7.000 lei
(probabil cea de-a doua referitoare la menţiuni), ca şi
proporţia în care erau împărţiţi banii, 70% compozitorul şi
30% textierul (compozitorul, dacă nu-şi orchestra singur
lucrarea, oferea o sumă de bani, fireşte, semnatarului
aranjamentului orchestral). Din loja cronicarului-spectator
am notat câteva observaţii pe care le-am inclus probabil şi
în articolele mele din acea perioadă. Astfel: nu a existat o
conferinţă de presă (ar fi fost în interesul organizatorilor),
iar afişul a fost urât; de ce a dispărut concursul de
Interpretare?; Adrian Romcescu i-a avut în orchestră atât
pe tatăl său, concert-maestru, cât şi pe fratele său Mircea, şi
el absolvent al clasei de vioară la Conservator; Aurelian

Andreescu a sosit direct de la un festival internaţional, din
Atena, iar compozitorul-trompetist Valenţiu Grigorescu
n-a fost prezent, fiind cu contract în RFG; uneori
sonorizarea a lăsat de dorit; era salutar şi just să i se ofere
şansa unui recital lui Sergiu Cioiu...

Şi iată-ne la ediţia 1974, care a debutat sub cele mai
proaste auspicii: în prima seară a plouat, aşa încât totul s-a
decalat, noroc ca sâmbătă era prevăzută o zi de pauză, cu
recitaluri ale vedetelor îndrăgite, pentru numeroşii
spectatori care nu apucaseră bilete la festival – aşadar s-a
renunţat la ea, oricum recitalurile respective au fost şi în
serile de festival. Şi de această dată cele 30 de piese finaliste
au fost prezentate pe scena Teatrului de vară din Mamaia în
dublă versiune, ceea ce a pus în evidenţă performanţa
artistică a unor solişti care au avut de interpretat 5 sau chiar
mai multe piese – Marina Voica, Adrian Romcescu, Mihaela
Mihai, Cornel Constantiniu. Recitalurile au fost susţinute
de Gică Petrescu, Doina Badea, Mihaela Mihai, Corina
Chiriac, Aura Urziceanu, Cornel Constantiniu (alături de
orchestra RTV), Aurelian Andreescu (acompaniat de
formaţia Roşu şi Negru), Marina Voica, Mihai
Constantinescu (acompaniaţi de formaţia Horia
Moculescu). Formaţia cunoscutului compozitor era indiscu-

tabil cea mai valoroasă din ţară, având componenţa: Horia
Moculescu - claviaturi, vocal; Radu Goldiş - chitară solo,
vocal; Ovidiu Romanu - chitară bas, vocal; Sergiu Zagardan
- baterie, vocal; Tommy Bereczky - flaut, saxofon. Pentru
competiţia de Creaţie interesul creştea an de an, dovadă că
au fost înscrise nu mai puţin de 209 de lucrări! Am calculat
că orchestra dirijată de Sile Dinicu a avut de acompaniat în
total circa 100 de piese! Compozitorii cel mai bine
reprezentaţi în finală şi deci cu şansele cele mai mari la
premii au fost Temistocle Popa (cu 5 titluri, record), Marius
Ţeicu, Ion Cristinoiu, George Grigoriu, Vasile Veselovski
cu câte 3, iar Mihai Dumbravă, revenit la Mamaia după 8
ani, a avut 2 compoziţii. Premiul I – “Omagiu” de
Temistocle Popa (asta era situaţia, festivalul plătea preţul...);
premiul II – “Te iubesc” de Vssile Veselovski; premiul III –
2 compozitori, de fapt 3 piese: “Ziua care nu se uită” de
George Grigoriu, “Acum te-am regăsit” şi “Doar pacea”,
ambele de Marius Ţeicu. Au mai fost acordate 8 menţiuni,
între fericiţii laureaţi numărându-se şi debutanţii Andrei
Proşteanu şi Marcel Dragomir, ca şi actorul-cântăreţ Mihai
Dumbravă. Nedreptăţit se poate considera Ion Cristinoiu,
doar cu o menţiune, Temistocle Popa a avut şi o piesă..
.normală, “La malul mării”, în timp ce Florin Bogardo a fost
“menţionat” pentru “Ochiul tău iubit”, pe versurile celebre
eminesciene. Celelalte menţiuni au revenit unor piese
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“tematice”, semnate de Aurel Giroveanu, Mişu Iancu şi
Petre Mihăescu (faimosul “M-am născut în România”!). Şi
în acest an am avut o paradă a celor mai valoroşi interpreţi
– Aurelian Andreescu, Marina Voica, Stela Enache, Corina
Chiriac, Cornel Constantiniu, Adrian Romcescu, Olimpia
Panciu, Mihai Constantinescu. Extrem de interesantă a fost
confruntarea neoficială, în recitaluri, dintre piesele
acceptate şi cele respinse în 1973 şi devenite între timp
mari şlagăre (“Salcia” de Horia Moculescu, “Oameni”
de Marius Ţeicu), dar şi cele respinse chiar la ediţia
actuală, semnate de Ion Cristinoiu, Horia Moculescu,
Marius Ţeicu, Temistocle Popa, Aurel Giroveanu,
Mihai Constantinescu sau Nancy Brandes.. Un bun
câştigat au fost orchestraţiile moderne, campioni la
acest capitol fiind Radu Şerban (acum membru în
juriu), cu 15 orchestraţii, şi George Grigoriu, cu 8, ca şi
apelarea la grupul vocal “Studio 8”, condus de Dudu
Athanasiu. Regia artistică – Alexandru Bocăneţ; au
refăcut cuplul de moderatori de la “Cerbul de aur”
soţii Valeria Gagialov şi Andrei Magheru (consideraţi
de presă prea rigizi, fiind regretat Florin Piersic), care
au evoluat pe textul scris de Ovidiu Dumitru.
Preşedinte de onoare al juriului a fost din nou preşedintele
UCMR Ion Dumitrescu, iar comitetul de organizare i-a
inclus pe Nicolae Călinoiu (preşedinte), Jana Ionescu (tot

de la CCES, adevărată “eminenţă cenuşie”, nimic nu se
petrecea fără ştirea ei!), Laurenţiu Profeta, Vasile Donose şi
Sebastian Taşcă. La loc de frunte la capitolul decepţii s-a
situat grupul Trubadurii Primăverii, iar un alt debutant
care avea să se afirme ulterior a fost compozitorul Dan
Ştefănică. În încheiere mi se pare indicat, având în vedere
calitatea lor şi audienţa remarcabilă, să ne
reamintim puţin recitalurile, marcate din păcate
de aceeaşi sonorizare deficitară ca şi restul
evenimentului. Gică Petrescu a interpretat
melodii de Vasile Veselovski (două), Sergiu
Malagamba (da, bateristul frenetic), Temistocle
Popa, Aurel Giroveanu şi un potpuriu despre
Bucureşti orchestrat de Paul Urmuzescu. Doina
Badea, care debutase la Mamaia chiar la prima
ediţie, în 1963, a apelat la lucrări compuse de
Richard Stein, Elly Roman, Edmond Deda, Aurel
Giroveanu, dar a oferit şi o compoziţie proprie,
“Copilărie”. Aura Urziceanu a delectat publicul
cu un regal jazz-istic având la bază piese scrise
de George Grigoriu, Johnny Răducanu,
Laurenţiu Profeta, Aurel Giroveanu, Ion

Vasilescu, plus compozţia proprie “Doar tu”. Cornel
Constantiniu a dat viaţă unor compoziţii scrise de Camelia
Dăscălescu (prima sa profesoară de canto), Laurenţiu
Profeta, Marius Ţeicu şi Nancy Brandes (cu care colaborase
mult la Iaşi), iar Corina Chiriac a lăsat acelaşi regret că
recitalul ei a inclus doar 4 titluri, aparţinând compozitorilor

Ion Cristinoiu, Temistocle Popa, Marcel Dragomir şi Mihai
Dumbravă. Ca şi Aura Urziceanu, Mihai Constantinescu a
avut un recital amplu, cu nu mai puţin de 7 piese: două

compuse de Ion Cristinoiu şi Vasile Vasilache jr.,
celelalte fiind compoziţii proprii - două cântate în duet
cu prietena sa de atunci, Olimpia Panciu. Consistent,
sub raport muzical, a fost recitalul Marinei Voica,
alăturând creaţii de Horia Moculescu, Ion Cristinoiu,
Marius Ţeicu (“O romantică fată”, şlagăr) propriei
compoziţii “Cântecul meu”. Un alt recital excelent,
construit pe coordonate dramatice, a fost cel al Mihaelei
Mihai, cu cântece semnate de Radu Şerban, Alexandru
Mandy (“Tudore”), Mihai Dumbravă şi, inevitabil,
“Salcia” lui Horia Moculescu. Cum spuneam, Aurelian
Andreescu a apelat la formaţia Roşu şi Negru, cu bunii
săi prieteni Ovidiu Lipan “Ţăndărică” şi Nancy Brandes
(din păcate orga lui nu s-a prea auzit...), alături de care
a trecut în revistă, cu vocea sa de neuitat, piese
emblematice, cum ar fi “Tu eşti primăvara mea” (Florin

Bogardo), “Zilele trec” (Ion Cristinoiu), “Oameni” (Marius
Ţeicu), alături de melodii aparţinând lui Nancy Brandes şi
Petre Magdin. În episodul următor vom afla ce s-a
întâmplat la ediţia a X-a a festivalului...

(Va urma)
Octavian URSULESCU
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Gala Premiilor Grammy 2023
Gala Premiilor Grammy a ajuns în acest an la cea de-a

65-a ediţie. Fiind unul dintre cele mai importante evenimente
muzicale la nivel global, muzicienii şi fanii deopotrivă s-au
putut bucura de spectacolul desfăşurat în Los Angeles, gala
fiind găzduită de impresionanta sală Crypto.com Arena. 

Şi în acest an, categoriile principale ale Premiilor
Grammy au oferit surprize. La categoria „Record Of The
Year” („Înregistrarea anului”), cântăreaţa Lizzo a cucerit
trofeul cu piesa „About Damn Time”, plasându-se în faţa
unor nume mari din industrie precum ABBA, Adele,
Beyoncé, Mary J. Blige, Harry Styles sau Kendrick Lamar. 

Trofeul „Album Of The Year” („Albumul anului”) a
fost câştigat de Harry Syles, pentru discul intitulat „Harry’s
House”. Printre nominalizări s-au numărat şi albumele
semnate de Coldplay, ABBA, Adele, Beyoncé, Mary J. Blige,
Lizzo sau Kendrick Lamar.

La categoria „Song Of The Year” („Cântecul anului”),
competiţia nu a fost mai puţin acerbă, iar cântăreaţa
americană Bonnie Raitt, în vârstă de 73 de ani, s-a impus în
faţa unor nume precum Taylor Swift, Adele sau Beyoncé, cu
piesa „Just Like That”. 

La categoria „Best New Artist”, tânăra artistă jazz
Samara Joy, în vârstă de 23 de ani a reuşit să devanseze trupa
fenomen Måneskin şi să plece acasă cu trofeul pentru cel mai

bun debut. Samara Joy a cucerit în aceeaşi seară şi trofeul
pentru cel mai bun album jazz vocal („Best Jazz Vocal
Album”) cu discul „Linger Awhile”.

La categoriile dedicate genurilor muzicale, Adele a
primit premiul pentru cea mai bună interpretare pop, pentru
piesa „Easy on Me”, în timp ce albumul „Renaissance”,
semnat de Beyoncé a câştigat trofeul pentru cel mai bun
album dance („Best Dance/Electronic Album”). Beyoncé a
fost de altfel liderul nominalizărilor în acest an, muzica sa
fiind nominalizată la 9 categorii. Pe lângă trofeul pentru cel
mai bun album dance, Beyoncé a mai câştigat alte trei Premii
Grammy la categoriile „Best Dance Recording” („cea mai
bună înregistrare dance”), „Best Traditional R&B Vocal
Performance” („cea mai bună interpretare vocală tradiţională
R&B”) şi „Best R&B Song” („cel mai bun cântec R&B”), artista
americană ajungând la un număr total impresionant de 32 de
trofee Grammy de-a lungul carierei. 

Ozzy Osbourne a revenit în urmă cu un an cu o nouă
apariţie discografică după o pauza de doi ani. Albumul
intitulat „Patient Number 9”, lansat anul trecut, a câştigat în
acest an categoria pentru cel mai bun album rock („Best Rock
Album”). De asemena, cântecul „Degradation Rules” lansat
de Ozzy în colaborare cu fostul chitarist Black Sabbath, Tony

Iommi, a câştigat categoria pentru cea mai bună interpretare
metal („Best Metal Performance”). 

În cadrul galei din acest an fanii au putut urmări un
spectacol de excepţie atunci când artiştii preferaţi au apărut
pe scenă pentru a oferi publicului o experienţă inedită.
Recitalurile au fost susţinute de artişti de top precum Stevie
Wonder, Harry Styles, Lizzo sau Mary J. Blige. De departe
însă, cel mai controversat moment a fost cel al interpretării
piesei „Unholy” de către duo-ul Sam Smith şi Kim Petras,

câştigători ai trofeului pentru cel mai bun duo pop („Best Pop
Duo/Group Performance”). Într-o coregrafie care s-a
desfăşurat într-o lumină roşie, printre cuşti cu bare de fier şi
efecte pirotehnice, momentul, introdus de Madonna, a vrut să
zugrăvească un tablou desprins din iad, subliniind titlul
piesei. Controversele nu au întârziat să apară, criticile
mergând de la a cataloga momentul drept kitsch, până la
adevărate teorii ale conspiraţiei care susţineau că momentul
artistic a fost doar un pretext pentru desfăşurarea unui ritual
satanic. 

Cea de-a 65-a ediţie a Premiilor Grammy a întrunit
toate calităţile unui eveniment de succes. Cu o acoperire
mediatică impresionantă, Gala Grammy din acest an a oferit
publicului din întreaga lume momente emoţionante, situaţii
tensionate, interpretări controversate despre care s-a vorbit
şi se va vorbi în continuare mult după încheierea evenimen-
tului. Nu mai puţin importante au fost surprizele oferite de
câştigătorii trofeelor principale, acolo unde am văzut cum
genuri precum rap, country, blues sau jazz au câştigat în faţa

unor genuri muzicale care erau obişnuite să domine
principalele categorii ale Premiilor Grammy, precum dance
sau pop. Cu toate că au existat excepţii notabile cum ar fi
Eminem sau Drake, şi în acest an fanii i-au putut urmări în
direct pe cei mai importanţi artişti ai momentului, susţinând
recitaluri live şi fiind omagiaţi pentru munca şi succesul
obţinut în ultimul an. 

David LAPADAT
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AM

Premiatul nostru
Într-un cvasi-anonimat a avut loc finala naţională

având drept scop alegerea melodiei ce ne va reprezenta în
mai la finala europeană, la Liverpool, în Marea Britanie, ţară
care a ocupat poziţia secundă anul trecut, dar care a fost de
fapt câştigătoarea morală a unei ediţii trucate în favoarea
Ucrainei. Semi-anonimatul amintit s-a datorat tradiţionalei
lipse de orientare a celor de la TVR, care au programat
concursul sâmbătă seara, când în principiu audienţa este mai
scăzută, dar mai ales faptului că acesta a fost la concurenţă cu

seara de gală a celebrului festival de la Sanremo, urmărită
fireşte de mai toţi melomanii. A fost o finală extrem de
cenuşie, cu 12 melodii alese din cele 84 înscrise şi din care
aproape că n-am reţinut cu adevărat nici una. Şi nu este de
mirare, având în vedere că selecţia n-a fost operată de
oameni de muzică – interpreţi, compozitori, instrumentişti –
ci de diverşi... impresari şi organizatori de concerte! Între
aceştia, uitându-se că Eurovision este o competiţie de muzică
uşoară, pop, reprezentanţi ai festivalurilor Untold, Neversea
(!), Summer Well sau chiar... Jazz în the Park, ceea ce ar trebui
să ne explice noii responsabili de la TVR, necunoscuţi, dar
de care poate vom auzi în viitor, Mihai Predescu (şeful
delegaţiei României pentru Eurovision 2023) şi Remus
Achim (regizorul proiectulu), pentru că, la urma urmei, este
vorba de bani publici şi deloc puţini. Ca de obicei în ultimii
ani creatorii cunoscuţi au ocolit concursul, la fel soliştii cât
de cât notorii (singura fiind, oareşicum, Andrada Popa, fostă
în La La Band), iar textele au fost mai toate în limba engleză.
Câştigătoare, prin votul publicului (n-a existat şi un juriu,
dar cum în el în anii trecuţi nu erau invitaţi adevăraţi
profesionişti, mai bine!), a fost desemnată melodia “D.G.T.
(Off and on)” - nu ne întrebaţi ce semnifică iniţialele - cântată
de Theodor Andrei, 18 ani, elev în clasa a XII-a la Liceul
“Dinu Lipatti” din Bucureşti. Chiar dacă anunţă că vrea să se
îndrepte către actorie, nu către muzică, câştigătorul afirmă
că a compus deja peste 100 de melodii (câteva din ele reunite
pe un CD recenzat în revista noastră). Dintre cei 36.524 (cifră
extrem de mică) de votanţi, un număr de 5.230 şi-au
manifestat preferinţele pentru el, ceea ce a atras critici dure
din partea artistului şi omului de televiziune Florin Ristei:
“A fost un concurs jalnic! 0,18% din populaţia României a
votat la Eurovision. Câştigătorul a fost ales cu voturile a
0,028% din populaţie. Sunt curios când îşi va da TVR seama

că e jalnic ce se întâmplă şi că acest concurs are zero
credibilitate la noi în ţară, din cauza lor. Apropo, 500.000 de
euro buget pentru Eurovision România, din care 200.000
doar pentru selecţia naţională. Cunosc copii, pe internet, care
fac conţinut audio-video mai profi, cu bani mai puţini”. Ne
exprimăm totuşi unele rezerve, deoarece Florin Ristei
reprezintă posturi TV private, deci concurente, iar
regulamentul Eurovision prevede doar participarea
posturilor publice. Dar chiar că nu ne dăm seama nici noi pe
ce s-au cheltuit atâţia bani, fiindcă selecţia a avut loc într-un
studio al TVR, fără vreo dotare specială şi cu doi prezentatori
care mai mult tăceau, aşteptând indicaţii în cască! Mihai
Trăistariu a fost invitat special în studio, după ce a concurat
de nu mai puţin de 11 ori, iar în 2006 s-a clasat pe locul 4 în
finala europeană (cu piesa “Tornero” de Eduard Cârcotă),
dar cu un punctaj înalt, încă neegalat până astăzi de
reprezentanţii României, în ciuda unor clasări superioare. Şi
el, în ciuda unor aprecieri (“atitudine, vestimentaţie ieşită
din tipar, voce, prezenţă”), manifestă reţineri: “Ca melodie,
nu pot să zic că mă omor după rockul lui. Şi nici nu pot băga
mâna-n foc că va culege voturi la Eurovisonul mare. Ar
trebui “împachetat” foarte bine momentul lui ca România să
intre în finală”. De asemenea, Mihai Trăistariu a fost extrem
de acid în ce priveşte sistemul de vot: “Câţi oare au votat de
pe conturi false, de pe cartele cumpărate?”. Pe următoarele
locuri s-au clasat piesele “Periniţa mea” (Andreea D Folclor
Orchestra) – în maniera Zdob şi Zdub, probabil ar fi avut mai
mari şanse la Liverpool, “Statues” (Andrei Duţu), “Bla bla
bla” (Aledaida), “Puppet” (Amia) – reamintim că, totuşi, este
un concurs de creaţie, nu de interpretare.

Theodor Andrei studiază de mic muzica şi n-a ratat
aproape nici un concurs până la această vârstă, obţinând
premii. Totuşi, în CV-ul încredinţat organizatorilor şi presei
ne aşteptam să se mândrească mai puţin cu unele distincţii

locale, cât cu cele obţinute la festivaluri internaţionale
importante, purtând numele a doi compozitori emblematici
ai genului, “Florin Bogardo”, la Bucureşti, şi mai ales
“George Grigoriu” la Brăila. Cu atât mai mult cu cât la acesta
din urmă a fost recompensat cu prestigiosul premiu al
UCMR, în urma aprecierii de care s-a bucurat evoluţia sa din
partea unor personalităţi de prim rang, cum ar fi Horia
Moculescu, Marius Ţeicu, Andreea Andrei, Ionel şi Andrei
Tudor. Dincolo de toate, să-i urăm deplin succes tânărului
de 18 ani la Liverpool, oraşul Beatles-ilor!

Tineţi minte reclama uriaşă care trona înainte vreme
pe zidul stadionului Giuleşti? “Nici o masă fără peşte!” (e
drept, atunci încă mai aveam flotă de pescuit...). Ei bine, aşa

ACTUALITATEA MUZICALĂ � Nr. 3 � Martie 2023

EvenimentEurovision România

Andreea-D-Folclor

Theodor Andrei



Adio, 
Corneliu Meraru!

A plecat dintre noi discret, aşa
cum a fost toată viaţa, compozitorul,
orchestratorul şi instrumentistul
Corneliu Meraru. Născut pe 3
noiembrie 1938 la Bucureşti, a fost de
timpuriu atras de muzică, urmând între
1950 şi 1957 cursurile Şcolii militare de
muzică din Capitală. Între 1957-1965 a
fost instrumentist în Muzica Reprezen-
tativă a Armatei. În 1967 (an în care este
angajat, ca trombonist, în orchestra de
muzică uşoară a Radioteleviziunii)
devine student al Conservatorului
bucureştean, absolvind în 1972 şi
avându-i ca profesori, între alţii, pe
Carmen Petra-Basacopol, George
Bălan, Petre Brâncuşi, Sorin Vulcu.

Până a se impune şi ca un înzestrat
compozitor, a fost prezent pe
numeroase discuri Electrecord ca
instrumentist şi aranjor, cum ar fi
“Tangouri celebre româneşti” – 1975
(dirijor Cornel Popescu, pe acest disc
cântând la... mandolină!) sau “Istoria
jazz-ului” – 1977 (dirijor Alexandru
Imre). A făcut parte din generaţia de
aur a instrumentiştilor orchestrei
Radio, alături de Sile Dinicu, Ion
Cristinoiu, Cornel Popescu, Dan
Mândrilă, Bebe Prisada, Alin
Constanţiu, Micky Ampoiţan, Peter
Wertheimer, Nelu Marinescu, Petre
Căplescu, Nicolae Farcaş, Nicu
Dumitrescu, Alexandru Avramovici,
Doru Danciu, Marian Toroimac şi, mai
recent, Ionel Tudor, George Natsis, Dan
Ioniţă, Cristian Soleanu, Cristian
Teodorescu, Mircea Tiberian, Florin

Ochescu, Dan Dimitriu,
Gabi Popescu, Eugen Tegu –
toţi muzicieni de clasă
internaţională. Cu big-band-
ul Radiodifuziunii a
întreprins turnee în RFG,
URSS, Polonia, Bulgaria,
Ungaria, Iordania, Emiratele
Arabe Unite. În 1983
dobândeşte prima distincţie
importantă în postură de
compozitor, premiul II la
Festivalul UGSR (al
sindicatelor), cu melodia
“Zborul alb”, după care va fi
nelipsit din finala tuturor
competiţiilor importante de
muzică uşoară. Astfel, la
Concursul de muzică de

dans pentru tineret cucereşte premiul
III în 1985, cu “Mâini spre soare”, şi o
Menţiune în 1987 cu “Tinereţea”, fiind
finalist la această competiţie şi cu alte
titluri: “Cât te iubesc”, “Viaţa merge
înainte”, “Cine n-a iubit?” sau “Să
iubim tinereţea”. La marele festival
naţional “Melodii”, de la Polivalenta
bucureşteană, a fost de asemenea unul
dintre compozitorii selecţionaţi cu
câteva autentice şlagăre: “Noul dans”
(premiul II), “Ia totul de la capăt” sau
“Ce culoare are tinereţea”. La
Concursul cântecului politic pentru
tineret a fost distins tot cu un premiu II
pentru creaţia sa “Tineri toată viaţa”.
Una din interpretele sale preferate a
fost Alina Mavrodin, care i-a cântat
piesa “Amiezile iubirii” la ediţia a 21-a
a concursului TV “Şlagăre în devenire”,
în decembrie 1987, care avea să fie, din
păcate, ultima... Nemaivorbind de
nelipsita sa prezenţă la festivalul de la
Mamaia (a se vedea serialul nostru),
unde a dobândit primii lauri în 1989, cu
melodia “Dorule, măi dorule”. Alte
titluri rămase cu siguranţă în memoria
publicului din creaţia lui Corneliu
Meraru sunt “Suspin”, “O floare
minunată este viaţa”, “Serenadă”,
“Albă pasăre de foc”, “Deltaplan”, “Ce
mult aş vrea”, “Fântâni de cer”.
Corneliu Meraru era membru al UCMR
din anul 1987. Ce frumos şi meritat ar
fi dacă posturile publice de radio şi
televiziune, care au înregistrări,
respectiv filmări, i-ar consacra
medalioane omagiale! Dar, sinceri să
fim, nu ne facem mari speranţe...

Dorin MANEA

şi cu selecţia naţională Eurovision. Cotidianul “Libertatea”
titrează mare pe prima pagină: “Scandal după Eurovision
România”, textul articolului fiind deschis de următoarele
informaţii: “Televiziunea publică i-a impus Paulei Seling ce
să cânte cu ocazia Finalei Naţionale a Selecţiei Eurovision,

susţin surse din instituţie, care au adăugat: “A plecat
plângând din sediul TVR”. În material se precizează că iniţial
fusese prevăzut un microrecital al celei care în urmă cu 13
ani adusese culorilor ţării noastre un onorant loc 3 în finala

de la Oslo. Cităm: “TVR i-a cerut Paulei să cânte anumite
piese, susţin surse din postul public. Mihai Predescu,
manager de proiect şi şeful delegaţiei României pentru
Eurovision 2023, a fost cel care i-a comunicat Paulei Seling.
Artista s-a simţit lezată ca alegerea să revină postului şi nu ei,
aşa încât recitalul n-a mai avut loc. Paula a plecat plângând
din sediul televiziunii, după ce i-au fost impuse melodiile”.
Producătorii i-au interzis Paulei Seling, după cum declară ea,
să cânte celebrul vals „Dulcea şi tandra mea fiară” de Eugen
Doga. Trecem peste faptul că şi Mihai Trăistariu, invitat în...
sală, şi Luminiţa Anghel cu Sistem se cuvenea să susţină
momente muzicale, pentru că au fost la rândul lor autorii
performanţelor de vârf pentru România la Eurovision, dar
cum să-i impui repertoriul unui artist de valoare? Nu ştim
cine este Mihai Predescu, nici Camelia Ktistakis
(“coordonator de comunicare Eurovision România”), dar ne
aducem aminte că de-a lungul timpului delegaţia noastră
avea în frunte nume de  notorietate publică, evident
respectate, cum ar fi Horia Moculescu, Marina Almăşan,
Iuliana Marciuc sau Liana Stanciu. Ar fi trist dacă
reprezentarea ţării noastre s-ar transforma într-un apendice
al unor festivaluri gen Untold sau Neversea...

Marius GHERMAN
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În căutarea stelelor cu nume (VIII)
Concursul “Steaua fără nume” a reprezentat cu

siguranţă unul din capitolele cele mai importante ale
divertismentului TV de dinainte de 1990. De fapt, postul
public, TVR, a reuşit după Revoluţie foarte rar să se mai
ridice la nivelul producţiilor anterioare, dovadă că şi azi
între cele mai vizionate programe se numără tot cele

reunind momente antologice din emisiunile de altădată
(iniţial semnate de valorosul textier Ovidiu Dumitru, iar în
prezent de Eugen Dumitru – nici o legătură de rudenie între
ei – Eugen, absolvent al Liceului “Dimitrie Cantemir” din
Bucureşti, fiind şi un romancier apreciat). Şi asta deşi s-au
investit sume fabuloase (vezi festivalurile “Cerbul de aur”
de la Braşov şi diverse formate cumpărate din Occident pe
bani grei), însă dispariţia accentuată a realizatorilor de
valoare, unii migrând către posturi TV comerciale, făcându-
se simţită din plin. De fapt, cu adevărat memorabile, ca
formate originale, româneşti, au fost în cele trei decenii din
urmă, doar “Şcoala vedetelor”, de muzică uşoară, celelalte
două ţinând fie de muzică uşoară şi folclor (“O dată-n
viaţă”, proiect de asemenea al lui
Titus Munteanu) sau integral de
folclor, “Vedeta populară”. “Steaua
fără nume” a fost cedată după 1990
“fără luptă” posturilor private,
comerciale, care au cumpărat din
străinătate diverse formate de
concursuri muzicale, dar care,
evident, n-au nici un fel de
preocupare de a promova valori
muzicale autohtone. Deşi dacă
putem pe două coloane alăturate
numele impuse şi rămase în
conştiinţa publicului – în stânga
(dacă tot era regimul de aşa
natură!) cele de la “Steaua fără
nume”, iar în dreapta cele de la
“Vocea României” (vorba vine,
sunt acceptaţi mulţi concurenţi

străini!) sau “X Factor” – vom avea surpriza să constatăm că
multe din “stelele” de dinainte de 89 sunt şi azi în
actualitate, vedete în adevăratul înţeles al cuvântului, în
ciuda trecerii timpului, spre deosebire de premiaţii de la
cele două concursuri amintite, răsplătiţi cu sume
astronomice şi mai toţi căzuţi în anonimat...

Unul din primii laureaţi ai concursului TVR “Steaua
fără nume” a fost Cornel Constantiniu, actor şi cântăreţ cu
o carieră ulterioară excepţională. În ciuda stării de sănătate
precare din ultimele decenii, din cauza căreia apariţiile
publice au fost extrem de rare, publicul nu l-a uitat. Astfel,
emoţionante au fost două apariţii – una ceva mai veche, pe
scena Teatrului muzical “Nae Leonard” din Galaţi, în
spectacolul “Alexandru Jula şi prietenii”, cealaltă în
studioul emisiunii “Drag de România mea”, de la TVR2, a
lui Paul Surugiu-Fuego. Unii vor spune că este vorba de
nostalgie, dar nu este numai asta, fiindcă la lansările în care
a fost implicat în această perioadă atât de grea pentru el am
văzut şi mulţi tineri. Este vorba de lansarea cărţii
autobiografice “Zăpezile copilăriei” şi de cea a albumelor
editate de casa de discuri Eurostar – două CD-uri
antologice, cu cele mai mari succese ale sale. În aceste
condiţii şi dat fiind şi intervalul mare de timp scurs de
atunci, 50 de ani, amintirile lui legate de “Steaua fără
nume” sunt puţine. Îşi aminteşte doar că a lansat acolo, în
primă audiţie, melodia lui Andrei Proşteanu “Poate un
minut” şi că încă nu se confecţionase, la Monetăria statului,
Trofeul binecunoscut (acesta a avut două variante în timp),
aşa încât în prima fază i s-a oferit un trofeu din... sârmă!
Cornel Constantiniu a fost şi prezentator al concursului, dar
şi membru în juriu. Când cineva i-a reproşat că acordă note
prea mici, fiind dur, aspru cu concurenţii, altfel spus că a
uitat că a fost şi el în aceeaşi postură, replica artistului a fost
grăitoare: “Această meserie nu se face cu milă!”.

Cum spuneam, nu toţi participanţii îşi amintesc
multe despre această competiţie care unora le-a schimbat
viaţa. Astfel, Ramona Bădescu nu uită că aici a lansat o
melodie de Marius Ţeicu, “Să cânte iubirea”, şi că într-una
din etape a concurat alături de Loredana Groza. Dar
victoria, am precizat asta, a obţinut-o împreună cu
Alexandra Canareica, ele fiind ultimele câştigătoare ale
mult-râvnitului trofeu, în 1989. Au fost şi solişti care n-au
cele mai bune amintiri legate de concurs, aşa cum a fost
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Realizatori şi concurenţi într-o pauză 
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cazul Alinei Mavrodin, de care am amintit, şi nu vrem să le
ocolim, fiindcă nu dorim să vă oferim o relatare
encomiastică. Un episod (“horror”, spune ea şi azi) şi mai
dureros a fost cel în care a fost implicată, în 1987, Sanda
Ladoşi. Jignită şi desfiinţată pe nedrept de David

Ohanesian (din acel moment în juriu au fost invitaţi doar
personalităţi din perimetrul muzicii uşoare...), solista a
izbucnit în lacrimi, iar ediţia cu pricina  nu a mai fost
difuzată pe micul ecran.

Apreciez faptul că, spre deosebire de alţi participanţi,
care pur şi simplu n-au răspuns solicitărilor noastre, Oana
Sîrbu (al doilea său prenume este Mădălina, pentru cei care
nu ştiu) a făcut-o, cu emoţia firească a celor 37 de ani scurşi
de atunci: “Eu mi-am dorit dintotdeauna să cânt, chiar dacă
ai mei n-au vrut, teoretic cel puţin, să mă lase s-o iau pe
acest drum. Nu-mi vedeam altfel viaţa de adolescentă decât
cântând! A fost o perioadă splendidă, deşi din alte puncte
de vedere îmi doresc ca niciodată să nu se mai întoarcă anii
80, cei mai crunţi ai socialismului, pe care lumea pare că-i
regretă şi i-a uitat... “Steaua fără nume” a fost debutul meu
oficial, în 1985. După câteva concursuri pe la teatre, la care
participasem, la unul din ele am avut norocul ca în juriu să
fie Simona Patraulea, care m-a remarcat şi mi-a propus să
particip la “Stea”. Pe atunci eram foarte timidă şi emotivă.
Erau foarte multe probe impuse, cum ar fi recitarea unei
poezii patriotice, anumite melodii, chiar şi soliştii cu care
cântam în duet erau aleşi de realizatori, între aceştia fiind
regizoarea Anca Sandu. Cred că singurele momente
neimpuse au fost “Viaţa începe cu tine”, piesă din
repertoriul Mihaelei Runceanu, şi “În amurg” de Aurel
Giroveanu, pe care am cântat-o cu mult drag acompaniată
la pian de Gery Podgoreanu. Dintre colegi îmi amintesc că
am concurat alături de Ramona Bădescu, foarte schimbată
acum, şi de Florin Balcan. La piesa interpretată în duet cu
Cornel Constantiniu, “Nu îţi spun te iubesc!”, vocile de
backing mi le-am făcut singură, în studioul muzical de la
Radio. Vestimentaţiile de la “Steaua fără nume” erau făcute
de bunica mea, o vreme le-am păstrat... Pentru mine
“Steaua fără nume” a fost bucuria, mândria şi prima
experienţă de a evolua într-un cadru profesionst,
acompaniată la unele melodii de un big-band”. Păcat, dragă
Oana, că n-ai păstrat aceste vestimentaţii, aşa cum au
făcut-o Margareta Pâslaru şi Corina Chiriac, care le-au
inclus în expoziţiile de la Muzeul de artă – poate cândva
cineva va face un “memorial” al anilor frumoşi ai muzicii
uşoare româneşti... Oana Sîrbu este mama unui băiat şi la
sfârşitul anului trecut a decedat tatăl ei, Romulus Sîrbu, fost
artist la Teatrul de revistă “Constantin Tănase” (în “Cuplul

comic-fantezist Anton şi Romică”), după ce în urmă cu
câţiva ani îşi pierduse şi mama.

Spre deosebire de Cornel Constantiniu şi de Ramona
Bădescu, n-au ajuns la cucerirea Trofeului, din diverse
motive,  nici Oana Sîrbu, nici Sanda Ladoşi şi nici Domnica

Sorescu. Aceasta din urmă povesteşte că în 1973,
încurajată de unele succese pe plan local, a plecat
însoţită de mama ei pentru a-şi încerca norocul la
marele concurs “Steaua fără nume”. La locul
preselecţiei – ocean de candidaţi, iar la un
moment dat a apărut realizatorul Sorin
Grigorescu (abia ulterior avea să afle cine este), în
mână cu un teanc de cereri de înscriere,
anunţându-i pe cei de faţă care sunt condiţiile de
participare. Cum tânăra avea un repertoriu bogat,
dar nu cunoştea numele compozitorilor, s-a
speriat şi a dat bir cu fugiţii! Dar pe la sfârşitul
anului 1974 a aflat de o altă preselecţie, care se
desfăşura undeva pe str. Batiştei. Puhoi de
candidaţi, dar de data aceasta reuşeşte să fie

admisă, recunoscându-i, din transmisiile televizate, pe
compozitoarea Camelia Dăscălescu şi pe prezentator,
poetul Dan Deşliu. Corepetitor era Marius Ţeicu, în
acompaniamentul căruia Domnica Sorescu a cântat
“Valurile Dunării”, valsul lui Iosif Ivanovici devenit foarte
popular după ce anterior Corina Chiriac cucerise Trofeul

cântându-l. Simona Patraulea a felicitat-o, i-a cerut datele
de contact, spunându-i să aştepte, că va fi căutată. Acesta
era deci protocolul, aşa se petreceau lucrurile la primul
contact cu echipa TVR. Solista a plecat, fireşte, fericită, îşi
aminteşte că totul era alb, ninsese pentru prima oară în acel
an, iar gândul i-a zburat la o superstiţie care spune că dacă
îţi pui o dorinţă când ninge sau când plouă, aceasta se va
îndeplini... Telegrama mult-aşteptată a sosit în aprilie 1975,
cu precizarea că trebuie să stea o săptămână la hotelul

Mihai Florea, Domnica Sorescu
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Turist, undeva aproape de Casa Scânteii, pentru pregătirea
emisiunii din 21 aprilie. Tânăra pleca pentru prima dată
singură în lume şi mai avea o problemă de rezolvat. Cum se
numea Şoarice, i s-a cerut să-şi schimbe numele de familie,
având în vedere, i s-a spus, că urma să participe la o
activitate cultural-artistică televizată, iar acesta nu era deloc
potrivit. Spre bucuria ei, tatăl n-a avut nimic împotrivă. E
drept, anterior cântase de mai multe ori cu formaţia de
muzică uşoară “Azur” din Ploieşti, condusă de Mituş

Ciocârdel, din care mai făceau parte Mircea Sîrbu (unchiul
Oanei Sîrbu) şi Claudiu Rotaru, iar pentru că de fiece dată
la anunţarea numelui ei spectatorii se amuzau,
colegii au decis – “Cât vom cânta împreună te
vei numi Domnica Sorescu!”. Totuşi tânăra
era neîmpăcată, drept care Simona Patraulea a
încercat atribuirea prenumelui tatălui,
Năstase, dar cum Programul Radio-TV
plecase deja la tipar, a rămas Domnica
Sorescu... Atunci a avut ocazia să-l cunoască
pe prezentatorul Mihai Florea, să se pregă-
tească muzical cu Mariana Şoitu, Nicoleta
Păun (colege la formaţia pop feminină Venus,
ele se angajaseră la TVR) sau cu pianistul Gery
Podgoreanu, sub îndrumarea Simonei
Patraulea şi a lui Sorin Grigorescu. Dintre
cântecele pregătite a înregistrat “M-am născut
în România” de Petre Mihăescu, ocazie cu care
Mihaela Runceanu, în trecere prin studio, i-a
anticipat victoria. Culmea, celelalte două
concurente, Anişoara Grigoruţă din Vâlcea şi
o solistă din Aleşd, jud. Bihor, erau absolvente
ale Şcolii populare de artă, dar ploieşteanca,

nu. Am avut ocazia să constat personal cu câtă seriozitate se
muncea la acea emisiune, dar Domnica Sorescu nu poate
uita meticulozitatea pregătirilor, cu atât mai mult cu cât se
transmitea în direct. Repetiţia generală s-a făcut în prezenţa
membrilor juriului (între care Octav Enigărescu, Mişu
Iancu, Horia Moculescu), cu lumini, costume şi machiaj,
exact ca la concurs. Domnica a confirmat previziunea
Mihaelei Runceanu, a câştigat această primă etapă, după
care concurentele s-au întâlnit în holul televiziunii cu
membrii juriului, ocazie cu care Horia Moculescu i-a spus
că va deveni o a doua Dorina Drăghici, iar Sorin Grigorescu
că directorul Nicolae Dinescu vrea s-o angajeze la Teatrul
satiric-muzical “Constantin Tănase”, sfătuind-o însă să nu
se grăbească – “Eu zic, dacă vrei să ţii cont de părerea mea,
să nu te duci. Nu eşti pregătită pentru un trai în Bucureşti.
Te mănâncă de vie!”. Au urmat deplasări şi filmări cu
echipa “Stelei fără nume” a celor alintaţi drept “copiii
Simonei Patraulea şi ai lui Sorin Grigorescu”, imprimări
pentru emisiuni – ocazii fericite pentru tânăra solistă de
a-i cunoaşte şi de a colabora cu Sile Dinicu, Jolt Kerestely,
Paul Enigărescu, Dani Constantin, Şerban Georgescu şi cu
toţi colegii care au devenit nume de referinţă în muzica
uşoară românească. Iar la finalul acestei prime etape a
“Stelei fără nume” solista avea să se împrietenească pe viaţă
cu o tânără din Teleorman venită la prima etapă a “Florii
din grădină”, actuala mare vedetă a muzicii populare
Floarea Calotă. Au trecut anii şi în 1980, cu ocazia unui
festival la Brăila, probabil “Lotca de aur”, unde erau
prezenţi Simona Patraulea şi Sorin Grigorescu, cu echipa
lor de la TVR, propunerea a fost reînnoită. De această dată
ea a venit din partea compozitorului Petre Mihăescu, dirijor
al orchestrei teatrului de revistă la sala din Calea Victoriei
174. Acum Sorin Grigorescu i-a spus deschis – “Du-te, eşti
pregătită!”, aşa că au urmat ani frumoşi pe scena tetrului
bucureştean, până în 1985, când a devenit mamă. A fost o
perioadă benefică, cu filmări dese la TVR, înregistrări,
întâlnirea cu Ioana Radu şi cu festivalul “Crizantema de
aur” de la Târgovişte, Domnica Sorescu fiind câştigătoare a
Trofeului reputatului concurs şi devenind apoi un nume
apreciat pe tărâmul romanţei. Dar între timp lansase la
festivalul “Melodii 83”, la Polivalenta bucureşteană,
melodia lui Virgil Popescu “Cea mai scumpă zi”.
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Loredana
Parcă a fost ieri... În anii ‘80 o puştoaică venită de la

Oneşti uimea lumea muzicii uşoare, triumfând atât la
festivalul de la Mamaia, cât şi la concursul TV “Steaua fără
nume”, după care succesele s-au înlănţuit firesc. În 1989 bătea
toate recordurile de tiraj ale casei de discuri Electrecord cu
discul “Bună seara, iubite!”, compus pentru ea de
compozitorul Adrian Enescu, pe versurile poetului Lucian
Avramescu, pentru ca apoi să se impună, inclusiv peste
hotare, cu stilul său modern, original. Face mereu săli
arhipline cu concertele în care apare alături de formaţia sa,
“Agurida”, este membră în jurii la concursuri TV, a jucat în
filme, de pildă “Modigliani”. Legat de marele ecran, anul
acesta şi-a îndeplinit visul, acela de a-l cunoaşte pe actorul ei
preferat, Mickey Rourke, mergând în acest scop la Oradea,
unde acesta filma. Între călătoriile sale anuale iniţiatice în
India pregăteşte noi proiecte muzicale, care-i aduc mereu
premii. Astfel, reeditând premierea sa din 2006, anul trecut a
fost din nou laureata revistei noastre în marea Gală de la
Opera Naţională din Bucureşti. În paralel, ea continuă să fie
vedeta musical-ului ”Mamma mia!”, alături de Horia
Brenciu. (D. M.)

Din judeţul meu natal, Mureş, a
concurat la “Steaua fără nume” şi Eva
Kiss, ea însă cu succes deplin, spre
deosebire de Sanda Ladoşi. În cazul ei
şansa s-a chemat Sile Dinicu, care
avusese la Târgu-Mureş un concert,
după care toţi artiştii au poposit la
restaurantul Mureşul, în centrul
oraşului, unde Eva Kiss era solistă.
Marele dirijor a remarcat-o şi a
recomandat-o Simonei Patraulea,
drept care aceasta a sunat-o şi a
invitat-o la o preselecţie. În ianuarie
1973 a ajuns la Bucureşti, a trecut cu
bine preselecţia, depăşind sute de

candidaţi din toată ţara, aşa încât după
pregătiri şi repetiţii serioase a apărut
în transmisiune directă în etapa I, pe
15 februarie 1973. Prezentator a fost
Dan Deşliu, celelalte concurente Doina
Limbăşanu (Braşov) şi Mihaela Hârjan
(Feteşti), iar mureşeanca a trecut lejer
în etapa următoare, cu punctaj maxim.
La această primă apariţie a ei, Eva Kiss
era înveşmântată într-o rochie albă cu
volănaşe, cu părul cârlionţat şi bucle
voluminoase, după moda vremii, dar
purta şi ochelari mari, care îi
acopereau bună parte din faţă. La
repetiţie, Simona Patraulea a sfătuit-o

ca după prima piesă să-şi
scoată ochelarii, fiindcă are
ochi frumoşi. De emoţie,
solista a uitat, aşa încât Dan
Deşliu a improvizat,
susţinând că s-a primit un
telefon de la un telespec-
tator care cerea să-şi scoată
ochelarii! Etapa a II-a a avut
loc curând, mai precis pe 7
iunie 1973, cu acelaşi
prezentator şi de asemenea
în transmisiune directă, fără
surprize, asta însemnând
tot punctaj maxim, lucru
destul de rar. Ceilalţi
concurenţi au fost Nicu Pop
(Bucureşti) şi Marcela
Marcel (Botoşani), primele
două etape fiind găzduite
de Studioul 1 din TVR. În
schimb s-a scurs multă
vreme până la etapa a III-a,
desfăşurată abia pe 22 mai
1977. Prezentator de această

dată prof. dr. Mihai Florea, iar
emisiunea nu s-a mai transmis în
direct, fiind înregistrată pe scena Casei
de cultură a sindicatelor din
Târgovişte. Iniţial fusese programată
în martie, dar cutremurul devastator
dusese la amînare, mare minune că
doar 2 luni. Preşedinte al juriului, din
care mai făceau parte Florin Bogardo
şi Horia Moculescu, a fost compo-
zitorul Henry Mălineanu. Cealaltă
finalistă a fost Gina Pătraşcu (a cucerit
şi ea Trofeul), iar Eva Kiss, care între
altele a interpretat în primă audiţie
creaţia lui Zoltan Boroş “Pentru tine,
omul meu iubit”, a reuşit performanţa
rară de a întruni şi de această dată
punctajul maxim.

Serialul se încheie aici,
urmărind cât de cât istoria unui
concurs aş spune legendar. Cum
grăieşte şi titlul, “dintre sute de
catarge...” au rezistat valurilor şi
furtunilor de pe marea agitată şi ostilă
a vieţii muzicale relativ puţine,
devenind autentice stele CU nume, dar
acestea înseamnă şi astăzi ceva în
muzica noastră uşoară. Iar învăţătura
care trebuie să se desprindă este că nu
trebuie neapărat să triumfi, că nu doar
câştigătorii au şansa afirmării. E
nevoie înainte de toate, dincolo de
înzestrările muzicale şi fizice, evident
obligatorii, de ambiţie, determinare,
caracter, renunţări, iar mulţi dintre
artiştii pomeniţi în acest amplu grupaj
au dovedit că le posedă din plin,
dovadă că numele lor au rămas în
cartea de aur a genului.

Octavian URSULESCU
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“Amurgul” elveţian
La una din primele ediţii ale Festivalului

internaţional “Cerbul de aur” de la Braşov, una dintre cele
mai spectaculoase şi mai aplaudate apariţii a fost cea a
foarte tinerei soliste din Elveţia, Eliane Dambre. Ea a dat
viaţă în concurs unei melodii de George Grigoriu, “La
vârsta întrebărilor”, aşa încât, deloc întâmplător, după
decenii a devenit o prezenţă familiară în juriul Festivalului
internaţional “George Grigoriu” de la Brăila, unde ne-am
bucura s-o revedem în acest an. Eliane Dambre a
recomandat de fiecare dată pentru concurs artişti elveţieni
extrem de valoroşi, între care duetul Aliose chiar a câştigat
în 2013 Trofeul competiţiei, cu o versiune de mare fineţe şi
rafinament a creaţiei aceluiaşi George Grigoriu,
“Amurgul”. Şi iată că ulterior la puternica înfruntare muzi-

cală brăileană Eliane Dambre a trimis un alt remarcabil duet
mixt elveţian, alcătuit din Sophie Loretan şi Simon Jaccard,
care evoluează sub titulatura Sophie de Quay. Cum
“Amurgul” devenise foarte cunoscut în Ţara Cantoanelor,
în urma difuzărilor cu Aliose, cei doi tineri talentaţi au ales
acelaşi cântec, oferit publicului într-o altă versiune extrem
de interesantă, punând în valoare vocea cu un timbru
aparte a lui Sophie şi talentul de instrumentist şi
orchestrator (vă reamintesc că acompaniamentul a
aparţinut excelentei orchestre dirijate de compozitorul Ionel
Tudor) al lui Simon. Sophie de Quay este o călătoare, o
nomadă pe meridianele muzicii, o artistă hipersensibilă, un
spirit liber, o poetă remarcabilă, plină
de curaj şi voinţă, povestind în cântece
diversele sale experienţe. Presa din ţara
sa o caracterizează drept o umanistă
care denunţa injustiţia, vorbind despre
dragoste şi despre frumuseţea lumii.
Cât se poate de firesc, fiindcă Sophie s-
a născut în Elveţia, dar a crescut în
Singapore şi în New York, a studiat la
Geneva, la Paris şi la Shanghai. A
călătorit deja în 42 de ţări, dintre care în
13 a cântat, modalitate prin care face
diferenţa şi construieşte punţi între
diverse culturi şi între generaţii.
Întâlnirea cu Simon Jaccard, poli-
instrumentist de renume european şi
producător muzical, i-a schimbat viaţa

în februarie 2016. Sophie absolvise o facultate cu profil
hotelier şi lucra într-o agenţie de comunicare, atunci când
Simon i-a propus să-şi îngemăneze înzestrările artistice
pentru a crea împreuna un proiect muzical sub numele de
Sophie de Quay. Din acea clipă au susţinut împreună peste
250 de concerte în întreaga lume, completându-se perfect,
ea cu carnetul în care îşi notează idei pentru viitoarele
melodii, el cu studioul său mobil, rezultatul fiind un
“sound” distinctiv al cântecelor lor. Cu albumul intitulat
“Y”, Sophie de Quay se referă la “generaţia Y” şi la toate
întrebările pe care aceasta şi le pune, în speranţa că poate
conferi un sens acestei lumi în permanentă schimbare.

Sophie de Quay a revenit de încă trei ori în ţara
noastră, după prezenţa la Festivalul internaţional “George
Grigoriu” de la Brăilă. Cel mai recent turneu a inclus
concerte la Iaşi, Suceava şi Bucureşti. Am asistat la acela din

Capitală, de la Greenhours, unde mica sală
de la subsol a fost arhiplină cu spectactori
entuziaşti şi cunoscători, nu puţini fiind
aceia care ştiau şi fredonau titluri cum ar fi
“Building Bridges”, “À l’aube de mes 30
ans” şi fireşte “Amurgul”, şlagărul autohton
fiind singurul, alături de “Feeling good”,
care nu a aparţinut duetului elveţian. Cei
doi au înlănţuit în aplauzele celor prezenţi
titluri cum ar fi “Tell me Y”, “Comme
l’histoire”, “Wrong train”, “Tes yeux”,
“Show me”, “Et si la vie”, “Rooftop” sau
“Parce que t’es la”. Aminteam mai sus de
implicarea în diverse cauze umanitare. În
această direcţie se numără melodia
“Afghanistan chéri”, al cărei video-clip a
fost difuzat la campionatul de ciclism al
femeilor afgane, care şi-au părăsit ţara

pentru a-şi urma visul, concurs desfăşurat la Aigle. Pe 11
noiembrie 2022 Sophie de Quay a lansat un nou cântec, “La
valse du trottoir”, care în concerte este oferit într-o foarte
interesantă nouă versiune pariziană. La ora actuală, în urma
prestaţiilor anterioare în România, artiştii elveţieni au în
perspectivă câteva noi proiecte, între care o melodie
compusă pentru ei de Marius Moga, cu care ei speră să se
impună în topurile autohtone şi să întreprindă un turneu.
De asemenea, ambasadorul Elveţiei intenţionează să-i
recomande conducătorului unei formaţii de jazz, al cărui
nume încă nu ne este cunoscut. De altfel, acesta a organizat
la reşedinţa sa un concert extraordinar cu un public ales, în
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care Simon a cântat extraordinar la un
pian nou-nouţ Yamaha, iar Sophie
ne-a făcut din nou surpriza unei creaţii
dedicate ţării noastre. Este vorba de un
adevărat imn închinat oraşului
Suceava, în textul căruia figurează şi
numele lui Ciprian Porumbescu, piesă
lansată cu ocazia unui recital susţinut
în cadrul “Zielelor Francofoniei”. Cert
este că pentru Sophie de Quay nu mai
este deloc vorba de Amurg, ci de
Răsăritul unei frumoase cariere şi în
ţara noastră.

Octavian URSULESCU

Carte: “Phoenix Har-Jar”
Ce mi-e 60, ce mi-e 55? Mulţi au strâmbat din nas la

aniversarea a şase decenii de la înfiinţarea formaţiei
Phoenix, marcată anul trecut printr-un spectacol la Sala
Palatului şi printr-un film documentar, despre care am
scris. “Strâmbătura” la care ne referim fiind cauzată de
faptul că aceşti 60 de ani au ca punct de pornire prima
formaţie a lui Nicolae Covaci, numită Sfinţii (dovadă de
curaj pentru acele vremuri), când liderul dintotdeauna al
phoenicşilor avea doar 15 ani. Dar
cum acesta a fost nucleul care a stat la
baza legendarei formaţii, nu vedem în
asta nici un fel de problemă, din
contră. Şi iată că “anul Phoenix” a mai
cunoscut, chiar în ultima lună a
anului trecut, un alt dublu eveniment,
de această dată sub egida televiziunii
publice. Mai întâi a fost o emisiune de
o oră şi jumătate transmisă pe TVR1
la o oră foarte bună, emisiune care de
fapt s-a transformat într-un film cu
două premiere, în decembrie şi în
ianuarie (nu ştim dacă rulează pe
ecrane, dar, ca şi anteriorul, fiind
documentar este greu de crezut).
Practic, filmul se adresează strict
cunoscătorilor şi admiratorilor
necondiţionaţi, constând de fapt în 21
de interviuri luate, în general, unor
persoane legate de istoria mai veche
sau mai nouă a grupului. Culmea,
însă, paradoxal, cele mai ciuntite, mai
reduse aroape la nimic au fost tocmai
unele mărturii ale oamenilor care chiar au însemnat ceva
pentru Phoenix, îndeosebi pentru perioada cea mai
benefică, 1970-1977, în care au apărut cele trei albume
emblematice: “Cei ce ne-au dat nume”, “Mugur de fluier”
şi “Cantafabule”. Filmului anterior, regizat de Cristian
Nema, îi reproşam între altele, vă aduceţi aminte, faptul că
nu foloseşte relatări ale unor personaje cheie din istoria atât
de agitată a formaţiei, în schimb acolo aveam măcar destul
de multe secvenţe muzicale. Exact ceea ce în filmul realizat
de Cornel Mihalache şi Claudia Nedelcu Duca lipseşte
aproape total! Cum să faci un film despre o formaţie
muzicală fără...muzică?! Mai ales că în arhiva TVR există
zeci de filmări ce puteau fi folosite! O soluţie ar fi fost ca

înaintea fiecărui intervievat să fie inserate câteva zeci de
secunde video legate de impricinat, aşa cum în cartea
“Phoenix Har-Jar”, înaintea fiecărui dialog putea fi să fie
tipărită o fotografie a persoanei abordate... Volumul, apărut
la editura Integral, este impresionant, are peste 500 de
pagini şi conţine, în extenso, discuţiile din film - unele, cum
spuneam, aproape invizibile pe ecran. Sunt şi multe
documente din arhivele Securităţii (cele pe fond închis
aproape ilizibile, din păcate), membrii formaţiei aflându-se
în atenţia “organelor” atât datorită nonconformismului şi
a popularităţii lor  tot mai alarmante, dar şi evenimentelor

legate de fuga în Occident din 1977,
ascunşi în boxele difuzoarelor (!), a
patru dintre ei. După această evadare,
cei patru (Covaci, Ovidiu Lipan, Josef
Kappl, Erlend Krauser) au dobândit
libertatea mult-dorită, în schimb au
apărut greutăţile materiale şi mai ales
lipsa concertelor, ceea ce a dus la
împrăştierea lor în cele patru vânturi.
Mulţi au fost de părere că a fost o
greşeală, Phoenix avea totuşi un statut
aparte în ţară, cântau pe stadioane,
aveau plete şi vestimentaţii incredibile
pentru acele vremuri “post vizita lui
Ceauşescu în Coreea de Nord”. În
Germania s-au mai întâlnit, s-au mai
certat, s-au mai împăcat, iar după 1990
Nicu Covaci i-a reunit în diverse
formule pe cei vechi, până a ajuns să
constituie o nouă trupă PhoEnix,
nerecunoscută, din varii motive, unele
întemeiate, de membrii “istorici”.
Ne-am bucurat că atunci, la Sala
Palatului, i-am revăzut alături de

Covaci pe Moni Bordeianu, Mircea Baniciu, Valeriu Sepi,
Costin Petrescu, am citit recent în presă că Nicu Covaci a
fost la aniversarea lui “Ţăndărică” şi am crezut că
animozităţile s-au mai estompat, dar ne-am cam înşelat.
Parcurgând cu atenţie relatările din carte ale unora dintre
intervievaţi, inevitabil detectezi printre rânduri frustrări,
neîmpliniri, umori având mai toate o singură ţintă, leaderul
formaţiei, Nicolae Covaci, mai că asişti la un proces al
acestuia. Sigur, nimeni nu e perfect, nici el şi nici ceilalţi,
dar ar fi de dorit ca măcar acum, după atâta timp,
adversităţile şi răutaţile să dispară. Vorba ceea, nu mai
avem timp să ne împăcăm...

Marius GHERMAN

41ACTUALITATEA MUZICALĂ � Nr. 3 � Martie 2023

Prietenii României



ACTUALITATEA MUZICALĂ � Nr. 3 � Martie 2023

EvenimentPe scene
Aurelian Temişan… de dragoste

Teatrul Naţional Bucureşti a fost gazda celor două
importante proiecte muzicale ale lui Aurelian Temişan:
”Iubire de NOIembrie” şi ”Aurelian Temişan… de
dragoste”, urmări fireşti ale succesului de care s-au bucurat
concertele ”Unplugged” (2017), ”Tribut Aurelian
Andreescu” (2018 şi 2019), ”Dacă n-ai fi existat, femeie!”
(aprilie 2022) sau ”Rendez-vous de Crăciun” (decembrie

2022). La ultimele două spectacole, cu muzică
interbelică şi melodii româneşti de odinioară
(„Iubesc femeia”, „Femeia, eterna poveste”,
„Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seara”, „Lalele”,
„Zaraza”, „Spune-mi unde, când şi cum”...),
invitaţii lui Aurelian Temişan au fost Vlad
Popescu – baterie, Albert Tajti – pian, Mircea
Adrian Flautistu şi Ionuţ Baranga – contrabas,
Ciprian Pop - chitară şi Cristian Marica -
povestitor. De remarcat faptul că artistul a
anunţat deja următorul concert, pe aceeaşi scenă
a Naţionalului bucureştean, pe data de 20
noiembrie 2023.

”Iubire de NOIembrie” a reunit pe scenă,
dar şi în sală mari nume ale muzicii uşoare

româneşti. Invitaţii speciali au fost Nico şi chitaristul Nicu
Patoi. Împreună au cântat ”Unde erai?”, respectiv ”Prima
iubire şi ultima” şi ”Cine oare?”. 

Aurelian Temişan a fost acompaniat de peste 50 de
muzicieni ai Orchestrei Simfonice Bucureşti şi Cardinal
Show Orchestra, dirijor fiind Andrei Tudor. Alături de
George Natsis (cel care i-a compus celebra ”Poveste din
Vest”), acesta a semnat şi orchestraţiile melodiilor marilor
compozitori ai ultimelor cinci decenii, lansate de nume
sonore ale muzicii uşoare.”Cred şi simt că am şi misiunea de a

face din nou auzită muzica uşoară românească,
cântecele care au o istorie în spate, muzica autorilor
din «Generaţia de Aur»” – a spus Andrei Tudor.
”Radio-urile si televiziunile nu fac deloc acest lucru şi
sunt destul de singur în acest demers. Totuşi, atunci
când toată lumea fredonează cu bucurie astfel de
cântece nemuritoare, îmi dau seama că merită. Mă
bucur de fiecare moment în care am ocazia să
reorchestrez muzica maeştrilor muzicii pop
româneşti!”.

”Spectatorii au rămas plăcut surprinşi de
invitaţii frumoşi pe care i-am avut în sală, artişti cu
vechime, cu respect şi dăruire faţă de muzica uşoară,
de spectacol şi de marele public! Cum să nu le
mulţumesc mereu pentru prezenţă, dar şi pentru
colaborarea şi prietenia de atâţia ani?” – mărturisea

Aurelian Temişan. ”Dragostea pentru muzică ne
aduce împreună de fiecare dată”. Corina Chiriac,
Angela Similea, Horia Moculescu, Marius Ţeicu,
Ionel Tudor (care a exclamat la un moment dat,
”Excelentă secţia ritmică”!), Andreea Andrei,
Monica Davidescu i-au fost alături în acea seară
frumoasă care s-a încheiat cu “Dorul”, piesa
compusă de Vasile V. Vasilache şi lansată de
Aurelian Andreescu. 

”Înainte de a-l cunoaşte pe Horia Moculescu,
fiecare întâlnire cu el în juriile de festivaluri, iar eu,
concurent, mă fãcea să îmi pierd curajul şi relaxarea de
care aveam nevoie ca să pot urca pe scenă şi să cânt.
După ce ne-am cunoscut, am descoperit omul,
profesionistul, prietenul şi mai ales siguranţa pe care
mi-o poate da. A fost prezent la toate concertele mele
importante!”. Memorabil a fost momentul în care
Horia Moculescu şi Andrei Tudor au cântat
împreună la pian, la patru mâini, piesa ”De-ai fi tu

alături de Horia Moculescu

alături de Andrei Tudor

Duet cu Monica Anghel

AM



salcie la mal”. Să ne amintim că acest şlagăr nemuritor, pe
versurile lui Mihai Maximilian, încredinţat Mihaelei Mihai,
a fost respins de două ori la Festivalul „Mamaia”, în 1973 şi
apoi în 1974….

“Dragii mei, a venit momentul să cântăm. Şi nu oricum,
ci cu toată dragostea şi plăcerea!” – a spus solistul, actorul şi
omul de televiziune care în primăvara anului trecut a
aniversat 50 de ani de viaţă şi aproape trei decenii de carieră
artistică. ”De data asta vom cânta iubirea, pusă pe note,
exprimată în texte şi cântată de artişti iubiţi de voi, încât melodiile
au rămas mărturie că iubirea a fost, este şi va fi transmisă din
suflet“. Este suficient să amintim piesele care au putut fi
ascultate, fredonate şi aplaudate minute-n şir: ”Habar n-ai
tu!”, ”Să nu uitam să iubim trandafirii”, ”Oameni”, ”Când
nu eşti a mea”, ”Şi dacă?”, ”Un fluture şi-o pasăre”, ”Cântec
de leagăn”, ”Raiul e pe pământ”, ”Copacul”, ”Ţărăncuţă,
ţărăncuţă”, ”Un actor grăbit”, ”Anii mei”, ”Te-aşteaptă un
om”, ”Eternitate”, ”Nu-ţi spun adio”, ”De ce-ai plecat din
viaţa mea”, ”Tu eşti primăvara mea”, ”Inima ta”, ”Uită
nostalgia”, ”Nu-mi lua iubirea”, ”Proverbe”, ”Şi m-am
îndrăgostit de tine”, ”O portocală”.

Programat la sfârşit de februarie, concertul “Aurelian
Temişan… de dragoste” a fost o celebrare a iubirii, de
Dragobete, prin câteva dintre cele mai frumoase melodii
româneşti lansate de-a lungul anilor, scrise de compozitori

celebri şi interpretate de nume mari ale muzicii
din ţara noastră. Pe scenă s-au aflat Orchestra
Simfonică Bucureşti şi Cardinal Show Orchestra,
la pupitrul dirijoral fiind Andrei Tudor, iar la
pian compozitorul Ionel Tudor.

Pe Aurelian Temişan l-au acompaniat şi
invitaţii săi speciali, contrabasistul Ioan Baranga
şi acelaşi talentat chitarist Nicu Patoi. 

Artistul a purtat publicul pe aripile muzicii
”scrisă din suflet, pentru suflete” de Ion Vasilescu,
Edmond Deda, Horia Moculescu, Marius Ţeicu,
Viorel Gavrilă: “Habar n-ai tu”, “Oameni”, “Cine
oare?”, “Of, inimioară”, “Nu-mi lua iubirea”, “O
portocală“, “Proverbe”, “Dorul”… A cântat şi
piese noi, precum “Când nu eşti a mea” (muzica

Ralflo, Ion Marinescu, text Alexa Niculae, Ion Marinescu),
dar şi o preluare a unui şlagăr internaţional “Bui, bui, bui”
(adaptare a melodiei “Bensonhurst Blues” lansată în 1970
de Oscar Benton). Invitate speciale au fost Sanda Ladoşi
(împreună au cântat piesa “Eu vreau să-ţi spun că te ador”
compusă de Dan Iagnov, pe versurile lui Eugen Rotaru) şi
Monica Anghel, alături de care Aurelian Temişan a
interpetat melodia “Spune-mi” (compozitor Cornel Fugaru,
text Mirela Voiculescu-Fugaru). Anul trecut, Aurelian
Temişan şi Monica Anghel au fost distinşi cu Premiul
Vedete, respectiv Premiul pentru Performanţă vocală la
Gala Premiilor Revistei „Actualitatea Muzicală” a Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din România pentru
anii 2019, 2020 şi 2021, iar compozitorului Horia Moculescu
i-a fost conferită Diploma de onoare ”O viaţă dedicată muzicii
uşoare româneşti”

Aurelian Temişan a adus un omagiu Laurei Stoica
interpretând melodia “Un actor grăbit” (muzica Bogdan
Cristinoiu, text Andreea Andrei). Un alt moment
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emoţionant pentru public, dar şi
pentru Aurelian Temişan şi
soţia lui, actriţa Monica
Davidescu, a fost acela în care
artistul a cântat în duet cu Dora,
fiica lor, cântecul lansat de Dan
Spătaru, “Măicuţa mea, îţi
mulţumesc” (compozitor
Temistocle Popa, text Eugen
Mirea). Şi de data aceasta
invitaţii speciali ai artistului nu
s-au aflat doar pe scenă, ci şi în
sală: Horia Moculescu, Stela
Enache, Gabriel Cotabiţă, Mihai
Ciprian Rogojan (Cici, ex-
”Sistem”), Andreea Andrei,
campioanele olimpice Elisabeta
Lipă şi Laura Badea şi fostul

fotbalist Marius Lăcătuş. Marius Ţeicu nu a putut fi
prezent la spectacol, dar a intrat în direct la telefon cu
Aurelian Temişan şi cu publicul.

”Muzica aleasă pentru aceste concerte este 100%
românească” – a spus artistul, ”melodiile fiind un buchet de
amintiri a ceea ce înseamnă dragostea: a compozitorului pentru
creaţia sa, a textierului pentru parfumul inserat în versuri, a
artistului care, prin vocea sa, a lăsat mărturie peste timp melodia
respectivă şi a publicului pentru artiştii dragi şi pentru creaţiile
lor. Toată această bucurie se poate revedea atât pe chipurile celor
care sunt pe scenă şi dăruiesc dragoste prin felul în care cântă,
cât şi pe chipurile celor din sală, care primesc acest mesaj,
cântând odată cu cei de pe scenă şi răsplătindu-i cu ropote de
aplauze care încununează munca artistului. Orchestraţiile
moderne semnate de Andrei Tudor au transformat piesele, dar
au păstrat parfumul compoziţiilor originale. (…) Oamenii au
nevoie de noi, artiştii, iar noi artiştii avem nevoie de public”.
(Foto: Silviu Covaci, Mugur Cristescu)

Oana GEORGESCU
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Ţucu Bleich:
„Sauvage”

Carol „Ţucu” Bleich a apărut pe
scena rock studenţească din Timişoara,
la jumătatea anilor ‘70, cu grupul Test.
A trecut apoi prin Abra şi Cargo
(baterist, în prima perioadă new wave
a trupei), pentru ca în 1987 să
emigreze, în fapt să fugă din ţară cu o
barcă pneumatică peste Dunăre, o
aventură în serial... În Germania, după
un timp, a revenit la muzică, alături de
concitadinul Adrian Dinu, liderul de la
Abra (cu un grup consacrat cu preluări
Cat Stevens), în ţară a ajutat la două
piese de pe debutul discografic Stepan
Project. Pe parcursul revenirilor acasă,
din urmă cu un deceniu, şi-a adunat
ideile şi compoziţiile şi a început să le
înregistreze cu diverşi prieteni... de
fapt muzicieni de pe Bega cu state
vechi de serviciu – Ilie Stepan, Toni

Kuhn, Mircea Bunea, Victor Miclăuş,
Petre Ionuţescu, solista Dana
Borteanu... plus producătorul Show
Factory, studioul în care se articulează
de obicei Stepan Project. Nu pot să
asemăn muzica cu mesaj a lui Ţucu
decât, poate, respectând epocile, cu
aceea a lui Ioan Gyuri Pascu. Versuri
la fel de inspirate în satira dulce-
amară, cu un plus la orchestraţii
şi un minus la voce (normal,
Gyuri a fost de neegalat). Dar
timişoreanul şi-a găsit o foarte
bună intonaţie, aparent fără
pretenţii / voit monotonă – un
slow-rap pe stil nou, sau dacă
vreţi un recurs la valorile
internaţionale, păstrând
proporţiile: Leonard Cohen. Cam
aceea e atmosfera rezultată dintr-
o creativitate care a acumulat idei
de substanţă, în decurs de
decenii, într-un melanj stilistic
total. Îmi permit să şi citez câteva

versuri: „Iar candela arzând
mi-aduce-aminte / De-o lume-n care
am ars noi doi cândva / Ne
binecuvântau doar trei cuvinte / Două
născute din privirea ta.” Filosofii de
viaţă, de ascultat la maturitate, când
nu te mai mişcă waţii, ci vorbele cu
tâlc... şi cântec.

Doru IONESCU



Maria Mitrache
Tehnica de balet a Şcolii Vaganov a fost dezvoltată

de Agrippina Vaganova (1879-1951), care a unit şi a
combinat tot ce a fost mai bun în sistemele coregrafice

ruseşti, franţuzeşti, daneze şi italiene, creând o tehnică
unică de balet clasic. Unii dintre cei mai faimoşi dansatori
care au beneficiat la un nivel înalt al educaţiei pedagogice
în tehnica Vaganova au fost Ulanova, Maximova,
Makarova, Nureev, Barişnikov şi mulţi alţii. Consacrată la
Sankt-Petersburg, aceasta tehnică a fost încorporată la
cursurile multora din cele mai importante şcoli de balet din
lume, iar una dintre acestea este Vaganova
Dance Society din Canada, care a aniversat
în 2018 trei decenii de la înfiinţare, trei
decenii de dragoste şi pasiune pentru dans.
Spre mândria noastră, fondatoare şi
directoare artistică este Maria Mitrache
Bokor, fostă prim-solistă a Teatrului Naţional
de Opereta (devenit “Ion Dacian”) din Bucu-
reşti. Dar despre cariera ei strălucită peste
hotare ceva mai târziu, deocamdată să facem
cunoştinţă cu această autentică ambasadoare
a şcolii autohtone de dans.

Născută la Alba-Iulia în 1942, între 7 şi
9 ani Maria Mitrache a luat primele lecţii de
dans cu Irinel Liciu, iar în 1952 a fost admisă
direct în anul 3 de studiu la Şcoala de
coregrafie din Bucureşti. În 1959, la absolvire,
este angajată prin concurs la Teatrul Naţional
de Operetă, unde a fost prim-balerină până
în 1978, jucând în zeci de producţii ale

instituţiei, atât în ţară, cât şi în străinătate, avându-l ca
partener principal pe Victor Vlase. A colaborat şi cu Teatrul
de revistă “Constantin Tănase”, a creat coregrafii pentru
Teatrul de copii “Ion Creangă”, în 1963 a obţinut Diploma
de Dans Modern la şcoala “Paluka” din Dresda,
nemaivorbind de colaborările, în postură de coregraf, dar
fireşte şi de balerină, cu Televiziunea Română, alţi parteneri
ai săi fiind Cornel Patrichi, Thury Ştefan, Valeriu Tarna, Ion
Alexe, Ion Tugearu. În 1969 a apărut în filmul lui Jean
Georgescu “Pantoful Cenuşăresei”, iar în 1976, împreună
cu Victor Vlase, a contribuit la perfecţionarea coregrafică a
echipei naţionale de gimnastică, din care facea parte şi
Nadia Comăneci, care ne-a reprezentat la Jocurile Olimpice
de la Montreal (deci încă de atunci era atrasă de Canada…).
Ajungând în această ţară în 1978, în primii ani a fost
maestră de balet la “École Supérieure” şi la “Les Ballets
Russes”, tot la Montreal. În 1979 se stabileşte definitiv
împreună cu soţul (apreciatul regizor de teatra, film şi
televiziune Petre Bokor) şi cu fiul lor la Edmonton,
provincia Alberta, în Canada, unde până în 1987 a fost
maestră de balet la şase prestigioase instituţii, dar şi
directoare artistică şi coregraf la Dance Art Academy, la
Variation School of Dance, la Dansation Ballet School sau la
Sanda Grey School of Dance. În cadrul Edmonton School
of Ballet, unde a funcţionat timp de 7 ani, a fondat
Edmonton Festival Company.

Un moment de vârf al carierei sale are loc în 1988,
când, aşa cum am menţionat la începutul acestui articol,
fondează în Alberta împreună cu Richard Wacko şi Roxane
Missouri Societatea de tehnică a dansului Vaganova,
devenită ulterior Vaganova Dance Society. În cadrul acestei
societăţi non-profit a pus bazele companiei de dans pentru
copii “La Rose Children Company”, precum şi a “Études
Dance Studio Association” (unde până în 1992 a fost
directoare artistică şi maestră de balet). Pentru şcolile din
Edmonton, dar mai ales pentru Vaganova Dance Society,
Maria Mitrache a realizat coregrafia la numeroase
spectacole de balet, cum ar fi “Coppelia”, “Esmeralda”,
“Oprirea cavaleriei”, “Frumoasa şi bestia”, “Circul”, “Don
Quijote”, “1001 de nopţi”, “Soldăţelul de plumb”, “Balul
vienez”, “Silfidele” şi altele. De asemenea a organizat zeci
de participări ale tinerilor dansatori din Canada la
festivaluri de balet în Finlanda sau SUA, dar mai ales
workshopuri de dans în Rusia, la Sankt-Petersburg (de 8
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ori), şi în România (de 7 ori). În paralel, însă,
între 1989 şi 1991 a prestat ca maestră de balet
atât în Indonezia, cât şi la renumita Şcoală de
balet din Canberra, Australia. În Australia,
unde a mai predat tehnica dansului la diverse
şcoli şi colegii, a fost aleasă ca membră a
Women International Club. Prestigiul
internaţional al Mariei Mitrache i-a adus
invitarea în juriile unor competiţii de top în
Canada, Australia sau România. În prodi-
gioasa ei activitate în slujba dansului a fost
recompensată cu multe premii, dintre care
amintim o distincţie la Festivalul mondial al
tineretului şi studenţilor de la Helsinki,
“Medalia de aur pentru un cuplu de aur”
(împreună cu Victor Vlase), în Lituania,
Premiul TFE pentru coregrafie la Teatrul

Francez din Edmonton, distincţia “Dame of Grace” din
partea Ordinului Cavalerilor de Malta, Ordinul “Meritul
cultural”, clasa I şi Ordinul “Meritul cultural” în grad de
Cavaler în România, precum şi diplome de excelenţă, anul
trecut, din partea Teatrului Naţional de operetă şi Musical
„Ion  Dacian” şi a Teatrului Excelsior. În anul 2001, pentru
îndelungata şi valoroasa activitate artistică pe scena
Teatrului Naţional de Operetă “Ion Dacian”, a fost distinsă
cu Diploma de Merit, cu titlul onorific de Societar.

În cazul prezenţelor în România alături de elevii şi
studenţii săi, Maria Mitrache a susţinut spectacole şi a făcut
schimburi de experienţă la Bucureşti (alături de ansamblul
Arabesque), Constanţa şi Cluj-Napoca, cu sfaturi primite
de aceştia şi de la Ileana Iliescu, oferind pentru prima dată
în ţara noastră o montare cu “Frumoasa şi bestia”, iar la
Sankt-Petersburg le-a oferit şansa rară de a colabora cu
balerini şi coregrafi ai celebrului Teatru Mariinski! În fiecare
an, Vaganova Dance Society din Alberta, Canada, oferă o
somptuoasă Gală cu faimoşi balerini străini, la care Maria
Mitrache a invitat nu o dată şi tineri dansatori de la
Bucureşti. Re-stabilită de câţiva ani în Capitală, ea s-a

dedicat relansării carierei fostului său soţ din
tinereţe, compozitorul, actorul şi cântăreţul
Sergiu Cioiu, fiind producatoare şi PR la
toate evenimentele în care este implicat
acesta. La rându-i stabilit de decenii în
Canada, Sergiu Cioiu a revenit spectaculos în
ţară şi consacră mare parte din fiecare an
lansării de cărţi (o autobiografie şi un volum
închinat actriţei Liliana Tomescu), discuri
(numeroase CD-uri remarcabile editate de
casa de discuri Eurostar), piese de teatru
radiofonic, spectacole, recitaluri în diverse
festivaluri muzicale. Iată aşadar că după o
viaţă închinată dansului, Maria Mitrache nu
se poate despărţi de luminile reflectoarelor,
chiar dacă de această dată se mulţumeşte să
stea în umbra lor. Important este că a crezut
mereu în valoarea artistică adevărată, fie că a
fost vorba de aspiranţi la gloria baletului, fie
de un remarcabil artist care, la 82 de ani, se
dovedeşte mai tânăr şi mai original ca la ora
debutului!

Mihai CHIHER

cu Nicolae Bunea

AM

alături de Cornel Patrichi
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După 50 de ani...

Între aceste două imagini se
întind cinci decenii... Discul vinil a fost
editat prin 1971 şi ne-a parvenit prin
amabilitatea celui mai fidel cititor al
revistei noastre, cunoscutul meloman
ing. Ştefan Chiriacescu. Editat de
Electrecord, singura casă de discuri

din acea perioadă, albumul conţine 9
compoziţii ale lui Nicolae Kirculescu
pe versuri de Mihai Dumbravă, Aurel
Felea, Tanţi Căpăţână, Tiberiu Utan,
Angel Grigoriu şi Romeo Iorgulescu şi
chiar ale autorului, la piesa ”Inimă,
ce-ai păţit?”. În acompaniamentul

orchestrelor Radioteleviziunii (dirijor
Sile Dinicu) şi Electrecord (dirijor
Alexandru Imre), piesele sunt
interpretate de solişti în vogă la acea
dată – Anca Agemolu, Jean Păunescu,
Ion Ulmeanu, George Enache, Dudu
Athanasiu (care ulterior a fondat
grupul vocal Studio 8) – cărora li se
adaugă, cu nu mai puţin de 4 titluri,
solista cu care compozitorul colabora
intens în acea vreme, Denise
Constantinescu. Anii au trecut (120 de
la naşterea reputatului compozitor) şi
aceeaşi casă Electrecord a editat un
dublu CD, lansat în cadrul unui
eveniment despre care relatăm
separat. Din păcate, se vede clar faptul

că Electrecord-ul nu mai are activitate,
deci profesioniştii de altădată, fiindcă
în booklet numele Sbârcea apare
Zbârcea, dar, şi mai grav, chiar pe
copertă a fost ”mâncat” un ”s”, pentru
că este vorba evident de Muzică
inStrumental-orchestrală. Ne sunt
propuse 29 de încântătoare lucrări
înregistrate în studiourile Radio-
televiziunii, cu Orchestra de studio sau
cu cea de estradă – dirijori Carol
Litvin, Sile Dinicu, Paul Urmuzescu,
Cornel Popescu, Valeriu Popescu.
Piesa ”Pe mal” a fost imprimată de
orchestra condusă de Richard
Oschanitzky. Nu lipsesc ”Momentul
muzical pentru pian şi orchestră”,
compus în 1946 şi care este şi astăzi
semnalul longevivei emisiuni
”Teleenciclopedia” de la TVR, ”Licu-
ricii” (cu proverbialu-i umor, Nicolae
Kirculescu ar fi compus azi şi o piesă
intitulată ”Greierii”!), ”Rapsodia
română nr. 1” (concert pentru pian şi
orchestră), din 1953, sau un fragment
din opereta ”N-a fost nuntă mai
frumoasă”, compusă în 1951. Infor-
maţii pertinente ne sunt oferite în
booklet de interpreta Marieta Bratu
Palaghia, văduva compozi-torului
plecat dintre noi în 1985.

Mircea Drăgan: 
„La porţile Orientului”

Cu o grafică extrem de
inspirată, acest al 5-lea album din seria
”Best of” consacrată lui Mircea Drăgan
de casa de discuri Eurostar este
indiscutabil o apariţie cu totul aparte
prin specificul său. Avem de-a face cu

o Suită în 7 tablouri cu muzică de tip
rock simfonic electronic, elaborată într-
un interval foarte mare de timp,
1998-2012. După cum se ştie,
protagonistul a cântat multă vreme în
lumea arabă, în fruntea formaţiei
Romanticii, aşadar este un bun

cunoscător al tradiţiilor şi al speci-
ficului local (cu care ne-a familiarizat
campionatul mondial de fotbal din
Qatar!), chiar dacă nu toate tablourile
sunt circumscrise acestei zone: ”Orient
expres”, ”Profetul”, ”Samuraiul”,
”Doină la porţile Orientului”,
”Bolerock”, ”Răsărit indian”, ”Pasiune
orientală”. Compozitor, aranjor,
regizor muzical şi instrumentist
(synthesizer) – Mircea Drăgan, care
explică în booklet geneza fiecărei
piese. El este recomandat de asemenea
de Daniela Caraman Fotea.

Mădălina Stoica: 
„Viaţă, 

ca o apă treci...”

Laureată a prestigiosului
concurs de muzică populară ”Maria
Tănase” de la Craiova, solista s-a
dedicat un timp profesiunii, trecând

oarecum muzica pe planul doi. Iat-o
revenind însă cu acest remarcabil
album editat de casa de discuri
Eurostar, în care dovedeşte talent şi
forţă interpretativă în tălmăcirea
folclorului din zona Doljului. Calitatea
înregistrărilor (realizate în studioul lui
Andrei Lifenco din Chişinău) rezidă şi
din colaborarea cu valoroasa orchestră
”Mugurel” din Chişinău, condusă de
Ion Dascăl (care semnează şi
aranjamentele orchestrale), Artist al
poporului în Republica Moldova,
acolo unde există numeroase orchestre
folclorice de mare valoare. Să ne mai
mirăm în acest caz că mai toţi artiştii
noştri apelează la ansambluri de
dincolo de Prut? Textele sunt semnate
de Georgiana Ion. După cele 16 piese
interpretate cu vocea atât de specială a
solistei, în finalul discului ascultăm
dinamica ”Sârbă a lui Ionuţ”, în
versiunea orchestrei. (D.M.)



Eveniment

Portugalia cântând
fado şi romanţe, iar
cu Republica Mol-
dova a realizat un
adevărat “Pod de ro-
manţe”, prin invita-

rea an de an la “Crizatema de aur” a orchestrelor şi muzicienilor
basarabeni, în frunte cu celebrul Eugen Doga. 

Absolut nimeni n-a reuşit să facă pentru romanţă în aceşti
ani din urmă câte a realizat această femeie fragilă şi pasionată:
co-fondatoare a Asociaţiei culturale pentru UNESCO “Cetatea
Romanţei”, promovând acest gen de patrimoniu şi legându-l
indisolubil de Târgovişte, co-fondatoare a Muzeului “Casa
Romanţei” din Târgovişte (inaugurat în 2017), iniţiatoare a
programului naţional “Tinereţea romanţei”, cu concerte, turnee
şi ateliere de romanţe pentru tinerii dornici să se apropie de acest
gen, în toate aceste proiecte avându-i alături pe soţul ei şi pe fiul
Andrei Vasiliu. O admir dintotdeauna pe artistă pentru talentu-i
de excepţie,  vocea superbă, dramatismul interpretărilor, vibraţie
şi patos, fără de care nu se poate concepe o adevărată
tălmăcitoare a romanţei. Dar să nu uităm talentul ei literar,
evidenţiat în activitatea jurnalistică şi în versurile albumului de
colinde, aşa încăt grăitoare mi se pare profesiunea ei de credinţă:
“Romanţa românească, promotoare a poeziei româneşti şi a
limbii române literare, este binecuvântată de Dumnezeu şi
rezistă tocmai pentru că şi-a purtat cu smerenie coroana de
regină într-o lume debusolată artistic, care pare să-şi fi pierdut
raţiunea culturală, morală, estetică şi naţională”. Aşa încât
încărcaţi-vă pozitiv ascultând comorile muzicale semnate de
Gherase Dendrino, Henry Mălineanu, Aurel Giroveanu,
Eusebiu Mandicevschi, Nicolae Kirculescu, Titel Popovici, Mia
Braia, Dan Stoian, Dan Mizrahy, Paraschiv Oprea, propuse
sufletelor dumneavoastră de această mare Doamnă a romanţei...
Regizor muzical Andrei Cazan, inginer de sunet Mihai Alboaie.

Octavian URSULESCU

Discuri
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Discuri
Comori de simţire românească

Precedentul album al Alinei Mavrodin Vasiliu, editat tot
de casa de discuri Eurostar şi lansat de asemenea la Festivalul
naţional al romanţei “Crizantema de aur”, pe care-l păstoreşte
din 2016 ca directoare artistică, se intitula “Romanţe de aur”. De
această dată, reputata şi îndrăgita artistă mai scoate la lumină,
din sipetul cu bijuterii al acestui străvechi gen muzical, zece
“Comori ale romanţei”, continuându-şi opera de gravare pe disc
şi deci de restituire către generaţiile de azi, dar şi viitoare, a unor
lucrări excepţionale. N-am scris “melodii”, pentru că mesajul lor
tulburător se datorează şi versurilor, fie că este vorba de Mihai
Eminescu, fie de textieri cu har poetic autentic. În bună parte
este vorba de celebre romanţe clasice, intrate în conştiinţa
melomanilor, care le vor fredona alături de interpretă, dar şi de
romanţe laureate la “Crizantema de aur”, unde an de an sunt
lansate cântece ce vin să îmbogăţească patrimoniul genului. De
altfel orchestraţiile sunt semnate de Lucian Vlădescu, dirijor al
uneia din orchestrele permanente ale longevivului festival
târgoviştean. După un foarte reuşit concert “Tinereţea
romanţei” pe scena sălii de concerte Radio, artista a continuat şi
pe discul de faţă colaborarea cu orchestra de muzică populară
Radio, dirijată de Aurel Grigoraş.

Mi-ar fi făcut mare plăcere să prezint un concert omagial
“Alina Mavrodin Vasiliu – 35”, pentru că am fost cel care, în
1987, i-am înmânat Trofeul de interpretare la festivalul de la
Mamaia. Victorie uriaşă, în faţa unor concurenţi foarte valoroşi,
deveniţi şi ei ulterior vedete, pentru tânăra profesoară de
matematică născută în Pucioasa. Compozitoarea Camelia
Dăscălescu i-a încredinţat atunci o melodie cu titlu
premonitoriu, “Toate visele se împlinesc”, şi chiar că s-au
împlinit, prin succesele de la “Steaua fără nume”, renumitul
concurs de televiziune, dar şi prin apariţii radio, TV, noi cântece,

turnee, în care nu o dată am fost alături de ea. În 1990 fosta
profesoară de matematică şi-a reluat locul la catedră, dar în
postura de dascăl de muzică, aducând postului TV public un
important premiu muzical cu un proiect artistic propriu,
miniopera rock “Zâna cea bună”, cu corul de copii “Alianţa
veselă” din Pucioasa. Nu întâmplător unul din proiectele sale
majore pe tărâmul romanţei poartă numele “Romanţa ne
uneşte” (şi chiar aşa este!), pentru că în 1991 a fost co-
prezentatoare a “Crizantemei de aur”, alături de amfitrionul
tradiţional şi atât de respectat (astăzi reputat jurnalist, scriitor,
profesor) Teodor Vasiliu. Şi cum romanţa...i-a unit, artista a
devenit Alina Mavrodin Vasiliu! Prestigioşi compozitori i-au
apreciat în cel mai înalt grad talentul, între ei Henry Mălineanu
(“Artistă cu suflet de romanţă”) şi Laurenţiu Profeta
(“Remarcabile înzestrări de şansonetistă, calităţi actoriceşti, plină
de vervă, haz şi dezinvoltură, voce inconfundabilă, capabilă să
abordeze multe genuri muzicale”). Ce nimerită ar fi fost în
distribuţia musical-urilor montate la noi, cum au fost “Mamma
mia!” sau “Chicago”! Dar ştiţi cum e, dacă nu locuieşti în
Capitală...

Ceea ce nu a împiedicat-o să înlănţuie succes după suc-
ces, editând patru discuri de mare valoare, fiind distinsă de
două ori cu “Discul de aur” şi fiind premiată tot de două ori de

revista “Actualitatea
Muzicală” a Uniunii
Compozitorilor şi
Muzicologilor din
România, “Printre
stele” fiind declarat
“Albumul anului” în
2007. Autentică am-
basadoare a muzicii
româneşti, a impre-
sionat publicul din


