
După douăzeci și cinci de ediții ale festivalului
”Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, timp în care
s-au succedat diferite opinii și mentalități de structurare
ale programului artistic, cedând fie unor impulsuri
reformatoare, fie unora conservatoare, aducând în
prim-plan atât experimentalismul, cât și recuperarea
tradiției muzicii contemporane, iată că este momentul
realizării unei sinteze care să cuprindă, pe de o parte,
cele mai importante și de succes tendințe ale
concepțiilor de  până acum, iar pe de altă parte –
nevoia asumării unei inițiative inovatoare în plan
internațional. 

Un festival este emanația unei concepții despre viață.
SIMN este deja purtătoarea unui mesaj atitudinal și a
câtorva idei centrale în contextul cultural actual.
Semnificația festivalului este dată de o demarcație
clară față de zona entertainment și de piața acesteia. 

SIMN 2016 vine cu propunerea a patru direcții tematice
de a transcende obișnuitul, numite eutopii, locuri ale
Binelui: Ulise, Gulliver, Nirvana și Matrix.

De asemenea, SIMN 2016 portretizează și reliefează
figura marelui compozitor român Anatol Vieru, prin
recuperarea unor capodopere ce se cuvin
redimensionate și reinterpretate. 

Dan Dediu
Director artistic
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ULISE - Dincolo de limitele culturii
Ulise este călătorul, pribeagul, migrantul perpetuu. El
trebuie să găsească mereu noi idei, să experimenteze
și să mizeze pe originalitate. Eutopia ULISE este
deschisă spre aventură. 

GULLIVER - Dincolo de limitele istoriei
Gulliver e criticul și ochiul istoriei. El înfruntă această
realitate și deschide lumea posibilului. Eutopia
GULLIVER este deschisă spre lumi și povești virtuale. 

NIRVANA - Dincolo de limitele sinelui
NIRVANA e eutopia contopirii cu Universul.
Dezmărginirea eului prin sacralitate și ritual deschide
înspre comuniune și mister. 

MATRIX - Dincolo de limitele naturii
Matrix e apostolul unei lumi postumane. El modulează
făptura umană și o ridică la putere hi-tech. Sinergia bio-
tehnologică se întinde de la improvizația liberă la
algoritmul perfect. Eutopia MATRIX este deschisă spre
Apocalipsă.
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Duminică, 22 mai
NIRVANA (1)
Ora 19, Sala George Enescu a Universității
Naționale de Muzică din București
Trio MaXeMa
Matthias Ziegler (flaute)
Xenia Schindler (harpă)
Marius Ungureanu (violă)

Toru Takemitsu: And Then I Knew 'Twas Wind
Alfred Zimmerlin: Nachtstundenstücke
Dan Dediu: Trio op.87 (p.a.r.)
1. Theme complexe
2. Marbre  - étude d'accords et gammes nr. 1
3.“Sind das Vögel? Ihre Stimmen sind überall.” - Prélude in
memoriam André Scrima
4. Canon 1: aenigmaticus a 3, cancrizans (ascendit per tertia minore)
5. “The serpent grew, casting its scales” - étude d'accords et gammes
nr. 2
6. Canon 2: rhythmique, cancrizans, per augmentationem, sul
Perpetuum Mobile per Viola
7. Lettre d'amour avec des larmes passiflores
8. Theme Simple

Concert realizat împreună cu ProHelvetia

Toru TAKEMITSU (1930 - 1996): And then I knew 'twas
Wind, pentru flaut, violă și harpă

Muzica japonezului Toru Takemitsu
îmbină ingenios elementele orientale
cu cele europene, obținând sonorități
surprinzătoare prin folosirea sunetelor
pre-înregistrate și a notațiilor grafice
neobișnuite. Compozitorul a câștigat
faimă internațională prin Recviem-ul
pentru orchestră de coarde (1957), în
urma căruia a început să primească,
din întreaga lume, numeroase
comenzi de creație. Premiul de
compoziție „Toru Takemitsu” din Tokyo
a fost numit astfel în onoarea lui. (D.T.)

Mai ales în ultimele lui compoziții, Takemitsu a nutrit o
înclinație specială pentru practicarea unui melanj quasi-
impresionist între armonii complexe, melodii modale și culori
timbrale subtile, menite să rafineze suprafețe sonore
meditative, ca niște evocări ale unor fenomene delicate
precum curgerea apelor, adierea vânturilor sau fluxul
imaginilor onirice. Toate aceste preocupări nu-și puteau găsi
decât o ilustrare cât se poate de pregnantă într-un poem de
Emily Dickinson, ce conține la un moment dat versul „And
then I knew 'twas Wind”, ales ca titlu al acestei lucrări
camerale în care Takemitsu, vădindu-și din nou predilecția
pentru stilul impresionist, folosește aceeași alcătuire
instrumentală cultivată de Debussy în Sonata Nr. 2 pentru
flaut, violă și harpă. De altfel, admirația lui Takemitsu pentru
compozitorul francez se manifestă și prin faptul că însăși
ideea muzicală principală, formulată de către harpă în chiar
primele măsuri, constă într-o ascensiune melodică eterată,
misterioasă, provenită din sonata lui Debussy. Compozitorul
declară că a gândit piesa ca pe o analogie între vântul care,
cu toate că este invizibil, poate fi sesizat datorită mișcărilor pe
care le cauzează în lumea vizibilă, și „...suflet, sau mintea
inconștientă (am putea să o numim chiar un fel de "vis"), care
continuă să sufle, precum vântul, nevăzut, prin conștiința
umană”. (V.V.)

Alfred ZIMMERLIN (n. 1955): Nachtstundenstücke

Cu studii în muzicologie și etnomuzicologie, Alfred Zimmerlin
este un compozitor elvețian care nutrește un interes deosebit
pentru muzica improvizatorică. A participat la „Internationale
Ferienkurse für Neue Musik” de la Darmstadt și „Werkstatt für
improvisierte Musik” de la Zürich. I-au fost

acordate premii de către
fundația „Conrad Ferdinand
Meyer” și fundația elvețiană „Pro
Helvetia”, în vederea unui
program de rezidențiat în Cairo.
În prezent, este profesor de
improvizație la Universitatea de
Muzică din Basel. (D.T.)

Alături de două duete (unul pentru mezzosoprană și pian,
celălalt pentru violoncel și pian), precum și de un trio pentru
vioară, violoncel și pian, acest trio pentru flaut bas, violă și
harpă face parte dintr-un ciclu cameral mai amplu, scris de
compozitor ca o evocare a unuia dintre cele mai vechi mituri
egiptene: moartea, repetată în fiecare seară, a zeului suprem
Ra, urmată de renașterea pe tărâmul lumilor subterane, acolo
unde zeul soarelui urma să traverseze, într-o barcă, porțile
celor douăsprezece ceasuri ale nopții, pentru a putea renaște
înspre o nouă zi. Compozitorul declară că, deși de facturi
diverse, piesele incluse în acest ciclu sunt „strâns legate
unele de altele”, amintind, „la un nivel emoțional, abstract”, de
modul în care Cartea porților (unul dintre nenumăratele texte
funerare egiptene) prezintă ceasurile nopții nu doar ca pe
niște soroace ale vremii, ci și ca pe niște porți, așadar locuri
de trecere, conturând astfel „douăsprezece intervale spațio-
temporale” pe care sufletul nou decedat este obligat să le
traverseze unul după altul, și în cadrul cărora se petrece,
văzut din perspective multiple, dramatice, „asemănătorul (sub
forma unor acte ritualizate), însă niciodată identicul”. (V.V.)

Dan DEDIU (n. 1967): Trio op. 87 pentru flaut, violă și harpă

Compozitorul român Dan Dediu a studiat compoziția la
București cu Ștefan
Niculescu, Dan
Constantinescu, Dan Buciu,
Octavian Nemescu și la
Viena cu Francis Burt,
Günther Kahowez și Wilhelm
Zobl. În 1994 a participat la
cursul anual de la IRCAM, iar
în 1995 a obținut doctoratul
în muzicologie la UNMB.

Este profesor de compoziție la UNMB, iar între 2008-2016 a
fost rectorul acestei instituții. A compus peste 150 de lucrări,
printre care se numără patru opere, patru simfonii și alte
lucrări simfonice, corale, vocale și camerale. (D.T.)

Lucrarea Trio op.87 a fost compusă în anul 2000 pentru trio
MaXeMa și se bazează pe două idei centrale: polifonia de
formă și transformarea complexității în simplitate. În fapt, e
vorba de o temă cu variațiuni inversată, care pornește de la
multiplicitate și ajunge la unitate. Secțiunea de început e
punctul cel mai complex al piesei, constituind ”rezervorul
tematic” din care sunt derivate toate fanteziile și mini-
ciclurile variaționale: blocuri și scări de marmură (nr.2),
cântece de păsări și coral funebru (nr.3), scriitură
contrapunctică ciclică și strictă (nr.4), acorduri dure și ritm
aksak (nr.5), perpetuum mobile și efecte (nr.6), ecouri de
dor și eros nostalgic (nr.7). Estetica asumată constă în
negarea sonorității acvatice, fluide, o trăsătură ”genetică” a
ansamblului flaut-violă-harpă. În schimb, se mizează pe
gheața luminiscentă, pământul rece și aerul înțepător.
Păsările și șerpii simbolizează cerescul și infernalul. O
Pătimire hibernală instrumentală. Un remember din epoca
de gheață. (Dan Dediu)

Matthias Ziegler (flaute)

Flautistul elvețian
Matthias Ziegler este, în
prezent, membru în
Orchestra de Cameră din
Zürich, în ansamblul de
muzică contemporană
„Collegium Novum”, în
trio-ul  „MaXeMa”, 



și profesor la Musikhochschule Winterthur din Zürich.
Abordează repertoriul tradițional, cât și cel contemporan,
concertând în Europa, SUA, Japonia, Australia, America de
Sud și Australia. S-a dedicat, de asemenea, inovării flautului
prin crearea unor noi sonorități și tipuri de flaute. (D.T.)

Xenia Schindler (harpă)
Xenia Schindler a studiat cu Emmy Hürlimann în Zürich, iar în
Londra cu Sidonie Goossens. Și-a completat apoi studiile în
muzică medievală și renascentistă la Schola Cantorum
Basiliensis din Basel. A fost membră a ansamblului
„Hespèrion XX”,dirijat de Jordi Savall, cu care a luat parte la
turnee și festivaluri internaționale. A colaborat cu Basel
Sinfonietta, Opera Factory, Ansamblul de Muzică Nouă,
Collegium Novum, Orchestra Tonhalle și Orchestra de
cameră – toate din Zürich. (D.T.)

Marius Ungureanu (violă)
Născut la Sibiu, Marius Ungureanu a studiat la Liceul de
Muzică „George Enescu” din București, cu Mugur Popovici, și
a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București la
clasa profesorului Valeriu Pitulac. A activat ca prim violist în
Orchestra Filarmonicii din Freiburg, în Orchestra Tonhalle din
Zürich, în Opera din Zürich, iar în prezent este membru al
Orchestrei Simfonice Aalborg din Danemarca. În afară de
activitatea interpretativă, Marius Ungureanu este pasionat și
de creație, semnând muzică pentru teatru și film. (D.T.)

Luni, 23 mai
GULLIVER (1)
Ora 17, Aula UCMR

Recital de lieduri

Bianca Manoleanu (soprană), Remus Manoleanu
(pian)

Pascal Bentoiu: Ciclul Incandescențe op.24 (versuri
de Alexandru Miran) (1977)
1. Cunoașterea...
2. Piatră peste piatră...
3. M-am desprins...
4. De ce?...

Cornel Țăranu: Siciliana-Blues (2016) (p.a.a.)
Ede Terényi: din Ciclul Carmina Bianca (text latin)
(1991)
1. Nobis Sancti Spiritus 
2. O, Pacis Angeli
3. Amare, Amare Non Est Grave
4. O, Jesule! Dulcedo Cordium

Theodor Grigoriu: Ciclul Poeți și Abisul Timpului
(1993)
1. La steaua (v. Mihai Eminescu)
2. Drum spre abis (v. Lucian Blaga)
3. Clipa genezei (v. Ion Barbu)
4. Înserată dimineață (v. Tudor Arghezi)
5. Zbor deasupra valurilor (v. Mihai Eminescu)
6. La steaua (v. Mihai Eminescu)

Pascal BENTOIU (1927 - 2016): Incandescențe, ciclu de
lieduri pe versuri de Alexandru Miran

Compozitorul și muzicologul
Pascal Bentoiu a studiat cu
Mihail Jora armonia,
contrapunctul și compoziția, iar
cu Theophil Demetriescu pianul.
Timp de trei ani a cercetat, la
Institutul de Folclor din
București, muzica tradițională
românească. A realizat
substanțiale analize ale creației
lui George Enescu, publicate

sub titlul Capodopere enesciene; de asemenea, a editat și
completat schițele enesciene pentru Simfoniile a IV-a (1934)
și a V-a (1941). Muzica sa are ca surse de inspirație folclorul
românesc, serialismul și numeroase alte tehnici
contemporane. A compus trei opere, opt simfonii, patru
concerte, șase cvartete de coarde, precum și șase cicluri de
melodii. Având tangențe cu neoromantismul, Bentoiu
explorează zonele unei gramatici tono-modale, bazându-se
pe rigoarea construcției și, uneori, pe idei programatice. (B.P.)

În Incandescențe, cel de-al doilea și ultimul ciclu de lieduri
compuse de Pascal Bentoiu pe versuri de Alexandru Miran,
poetul zboară "până-n slava oceanului de veci al luminii" (De
ce?), după ce "s-a desprins de lucruri și semne" (M-am
desprins), lepădându-se de sine prin actul căinței
(Cunoașterea) – poate un reflex al înțelesului din finalul
dramei faustice? –, căci "tot ce-i vremelnic e numai simbol...".
În privința muzicii, Pascal Bentoiu nu doar a ilustrat versurile,
ci a captat starea lor de spirit în sunete. Pianul capătă



amploare simfonică (în Piatră peste piatră), simplitate nudă,
austeră, de sorginte gregoriană (în M-am desprins), dar și un
avânt romantic de extracție chopiniană (în De ce?).  
În plus, succesiunea ideilor muzicale e dominată de trei
simboluri decelabile și în structura motivică a operei Oedip de
George Enescu: lumina, strigătul, misterul. Faptul certifică
afinitatea de substanță a gândirii muzicale a lui Pascal
Bentoiu cu gândirea muzicală a compozitorului pe care nu a
ostenit să-l restituie istoriei muzicii universale. (Despina
Petecel-Theodoru, „Pascal Bentoiu, căutător al esențelor
poetice în lied”, în România literară, nr. 8/2000)

Cornel ȚĂRANU (n. 1934): Siciliana-Blues

Academicianul Cornel Țăranu a
studiat compoziția cu Sigismund
Toduță la Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-
Napoca (1951-1957). Și-a
continuat studiile la
Conservatorul din Paris (1966-
1967), sub îndrumarea lui
Olivier Messiaen și a Nadiei
Boulanger, urmând apoi

cursurile de la Darmstadt, unde a studiat analiză muzicală cu
György Ligeti, dirijat cu Bruno Maderna și percuție cu
Christoph Caskel. Mentor al numeroaselor generații de
muzicieni formați la Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”
din Cluj, a coordonat, de asemenea, ansamblul de muzică
contemporană „Ars Nova”. Pe lângă simfonii și lucrări pentru
orchestră, a compus două opere, muzică de cameră, lieduri,
opusuri corale, precum și muzică de film. (B.P.)

Siciliana-Blues e o versiune prescurtată  a  lucrării cu același
titlu, scrisă în 1998 pentru pian și orchestră. E un dialog între
vocalizele fără text ale vocii și replicile pianului, precedat de o
scurtă frază în ritm de siciliană, care va reapare în final. E și o
recidivă a momentelor de jazz din opera "Secretul  lui Don
Giovanni", care a șocat pe unii puritani în anii `70. (Cornel
Țăranu)

Ede TERENYI (n. 1935): Carmina Bianca pentru soprană,
pian și percuție

Compozitorul, muzicologul și
profesorul Ede Terényi a
absolvit Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-
Napoca, instituție în cadrul
căreia și-a susținut activitatea
didactică timp de patru decenii.
Pot fi identificate în creația sa

mai multe etape de înnoire a evoluției stilistice; astfel, în
prezent, compozitorul cercetează posibilitățile de a utiliza
elemente arhaice în context modern. Lucrările sale au fost
interpretate în centre importante din România și Europa
(Budapesta, Praga, Graz, Nürnberg, Darmstadt, Hanovra,
Utrecht, Paris, Brussels și Helsinki). (B.P.)

Piesa, primul ciclu de scene lirice din monoopera Amor
sanctus, evocă atmosfera muzicii religioase din Transilvania
secolului al XVI-a. Este bazată pe motive și fragmente
melodice, respectiv texte poetice liturgice în limba latină. A
fost creatăși dedicată celor doi mari interpreți ai liedului
românesc contemporan, Bianca și Remus Manoleanu.
Muzica are un limbaj sonor diatonic-modal cu clare tendințe
spre neotonalism, într-un context stilistic postmodern.
Coloristica armonică, efectele dinamice contrastante,
schimbările „stereofonice” ale alternărilor registrelor sonore
extreme (vocale și pianistice), utilizarea unor instrumente de
percuție și introducerea lor „improvizată” în discursul muzical
îmbogățește paleta „impresionistă” a piesei. Prima audiție
absolută a ciclului a avut loc la Cluj-Napoca în 1991, iar
întreaga monooperă Amor Sanctus a fost prezentată de către
cei doi artiști excelenți la Goethe Institut București în cadrul
recitalului de autor dedicat compozitorului. Impulsul artistic al
celor doi interpreți - precum subliniază autorul - a contribuit

substanțial la crearea a mai multor cicluri de lieduri, dintre
care amintim: Hortus deliciarum (In memoriam John
Dowland), Les vagues a l’âme (Tristan Tzara), Inima pădurii
(Lucian Blaga), Noul Adam (aforisme de Constantin
Brâncuşi), Sonetto-Sonata (Petrarca), Oasis (Nostradamus),
Dincolo de tăcere (Șerban Codrin), și recent, Eminesciana,
16 scene lirice pe versuri de Eminescu, cuprinse în cinci
cicluri: Pădurea, Steaua, Luna, Infinitul, Oceanul formând o
microoperă realizabilă și scenic. 

Theodor GRIGORIU (1926 - 2014): Poeți și abisul timpului

Personalitate artistică formată
sub îndrumarea lui Mihail Jora
la Conservatorul „Ciprian
Porumbescu” din București
(1949-1954) și a lui Aram
Haciaturian la Conservatorul
„P.I. Ceaikovski” din Moscova
(1954-1955), având și studii
de arhitectură, Th. Grigoriu
dovedește prin lucrările sale o

mare exigență în desăvârșirea lor. Este recunoscut nu numai
în muzica românească, ci și în mediile muzicale internaționale
(Franța, SUA, Suedia, Germania, China, Rusia) ca unul dintre
compozitorii ce continuă gândirea muzicală a lui George
Enescu. (B.P.)

Poeți și abisul timpului reprezintă un ciclu de lieduri în care
am urmărit să pun în lumină ideea obsedantă a timpului, așa
cum apare ea în arta poetică românească. Un ton poetic
original definește atitudinea în fața marilor teme ale
existenței. Astfel, timpul muzical, timpul existențial, timpul
cosmic, la care adaug și timpul metaforei – adică efectul ei,
instantaneu și de durată, asupra sensibilității noastre –
constituie paleta de idei care inspiră această lucrare. Pentru
că timpul nu este sensibil la un ethos anume, am conceput
muzica acestor lieduri pe o serie ondulată (1-2-3-2-1-2-3-2-1-
2-3-2 semitonuri), folosită de asemenea în poemul orchestral
Vis cosmic și în simfonia vocal-instrumentală Vocalizele mării.
Ciclul se compune din șase lieduri: 1. La steaua – Prolog
(versuri de Mihai Eminescu); 2. Drum spre abis (versuri de
Lucian Blaga); 3. Clipa genezei (versuri de Ion Barbu); 4.
Înserată dimineață (versuri de Tudor Arghezi); 5. Zbor
deasupra valurilor (versuri de Mihai Eminescu); 6. La steaua
– Epilog. (Theodor Grigoriu)

Bianca Manoleanu (soprană) și Remus Manoleanu (pian)
Bianca și Remus Manoleanu aduc în scenă pagini ale
repertoriului universal și românesc din secolele XX-XXI. În
frecventele lor recitaluri includ prime audiții ale unor opusuri
care, de multe ori, le sunt dedicate. Prin intermediul Fundației
Culturale BIANCA și, de asemenea, prin Festivalul și
Concursul Național de Interpretare a Liedului „Ion Perlea” (ai
cărui membri fondatori sunt), cei doi contribuie la promovarea
liedului românesc. (B.P.)



ULISE (1)
Ora 19, Sala George Enescu a UNMB

Orchestra Concerto a UNMB
Bogdan Vodă (dirijor), Mikko Raasakka (clarinet bas)

Vlad Baciu: Carmin (p.a.a.)
Adina Dumitrescu: As they met me – Concert pentru
clarinet bas și orchestră (p.a.a.)
Tiberiu Olah – Simfonia I

Concert organizat în colaborare cu
Universitatea Națională de Muzică din București

Vlad Răzvan BACIU (n.1986): Carmin

Vlad Răzvan Baciu a studiat
compoziția, dirijatul și pianul în
cadrul Universității Naționale
de Muzică din București. Ca
interpret și compozitor, a
obținut numeroase premii la
concursuri naționale și
internaționale. În prezent, este
doctorand al UNMB. (B.P.)

Pentru mine, carmin este o
senzație a unei culori de bază.
Nu este nici roșu, nu este doar

roșu. Aparent, întreaga lucrare se învârte în jurul unui roșu-
RE.El însă nu este roșu, deoarece primește mereu noi
conotații, noi învelișuri, noi atribute, consolidându-se pe
parcursul piesei drept un adevărat coral RE, plin de nuanțe
roșiatice, care privite dintr-o perspectivă ușor îndepărtată
(deci la scurt timp după audiție), ar putea îngloba ideea
vizual-auditivă de carmin. Apoi, plecând de la imaginea
grafică a acidului carminic, construită pe baza formulei
chimice C22H20O13, am încercat să ramific muzical întreaga
lucrare. (Vlad Baciu)

Adina DUMITRESCU (n. 1964): As they met me - Concert
pentru clarinet-bas și orchestră

Adina Dumitrescu a obținut, la
Universitatea Națională de Muzică
din București, masteratul în
compoziție, avându-i ca profesori
pe Dan Dediu și Ștefan Niculescu,
și doctoratul în muzicologie, sub
supravegherea lui Alexandru
Leahu. Este membră a Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor din
România (din 1998), membră a
Asociației de Compozitori
Finlandezi (din 2004), codirector al
festivalului de muzică

contemporană „Țintea Muzicală”(din 2009). A fost profesor de
folclor, în cadrul UNMB (între 1994-2004), cercetător al
Departamentului de Antropologie de la Universitatea din
Tampere (între 2006-2007). A compus peste 70 de lucrări
orchestrale, vocale, camerale, pentru instrumente solo, cu
bandă video și audio, toate interpretate în numeroase
concerte și festivaluri din Finlanda, Spania, Paris, Belgia,
Austria, Olanda și Germania. (D.T.)

As They met Me pentru clarinet bas și orchestră (2014) este
reflexia sonoră a întâlnirilor trăite în preajma sau în timpul
lucrului la acest concert. Aparent izolate, odată ce au căpătat
formă în gândul meu, evenimentele au intrat în dialog și s-au
atras unele pe celelalte. Conform cronologiei concertului,
este vorba de întâlnirea cu filmele regizorului Jean Becker, cu
personalitatea colecționarei de artă Sara Hildén, cu romanele
lui Gabriel García Márquez, cu amprentele vieneze ale
arhitectului Otto Wagner, cu viața lui Jean-Luc Godard, cu
fovismul culorilor lui Kees van Dongen, cu gândirea
călugărului Aimilianos Simonopetritis, cu rostirile și bucuria
cuvintelor prietenului și poetului Ion Stratan. Lucrarea este

scrisă pentru clarinetistul Mikko Raasakka, la mulți ani de la
începutul unei foarte frumoase colaborări. (Adina Dumitrescu)

Tiberiu OLAH (1928 - 2002): Simfonia I

Tiberiu Olah a studiat
compoziția la Cluj,
Paris, dar și la
Moscova, unde i-a avut
colegi pe Denisov,
Holopov,
Roșdestvenski și A.
Volonski. A participat la
numeroase seminarii,
workshop-uri și

festivaluri internaționale precum Festivalul Toamna
Varșoviană sau Cursurile de vară de la Darmstadt. A fost
distins cu premii naționale și internaționale, printre care
Premiul „George Enescu” al Academiei Române, premiul
„Koussevitzky” din SUA, sau premiul Festivalului de Film din
Moscova. Din anul 1954 a activat ca profesor de compoziție
la Universitatea Națională de Muzică din București. (D.T.)

...o capodoperă a simfonismului românesc, în care noul
modalism, marea varietate ritmică, legată de o tratare
formidabilă a instrumentelor de percuție, arhitectura măiestrit
concepută – toate acestea conturează o primă simfonie, "de
avangardă", din istoria lumii Euterpei pe fond românesc.
(Doru Popovici, „Concerte cu muzică românească”, în
Actualitatea muzicală, nr. XI/2005).

Orchestra Concerto a UNMB
Înființată în anul 1981 la inițiativa profesorului și dirijorului
Dorel Pașcu-Rădulescu, Orchestra Concerto propune un
repertoriu variat, cuprinzând lucrări reprezentative care
acoperă capitole vaste din istoria muzicii. Tinerii interpreți ai
orchestrei au susținut concerte în marile orașe ale României
(București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara), au susținut turnee
în Ungaria, Spania, Germania, Elveția, Danemarca, Italia și
au participat la evenimente internaționale precum Bayreuth
International Youth Festival. (D.T.)

Bogdan Vodă
Compozitor, dirijor și profesor bucureștean, conferențiar la
UNMB, departamentul Compoziție și dirijor al Orchestrei
Concerto a aceleiași instituții. Autor de lucrări camerale,
concertante și simfonice, activează și ca dirijor, cu prezențe
în fața majorității orchestrelor românești, cu turnee în Franța,
Marea Britanie, Spania, Turcia, dar și ca cercetător în
domeniul educațional.

Mikko Raasakka
Clarinetistul finlandez Mikko Raasakka s-a dedicat promovării
muzicii contemporane; a prezentat în primă audiție peste 30
de lucrări. Din 2009, este membru al ansamblului
defunensemble, care întrunește un grup de muzicieni
pasionați de interpretarea muzicii electro-actustice. Mikko
Raasakka cântă la toate instrumentele din familia clarinetului;
a activat ca solist alături de numeroase orchestre finlandeze,
precum Sinfonia Lahti, dirijată de Osmo Vänskä. A susținut
recitaluri solo, fiind în același timp și membru al unor formații
camerale din Finlanda, Suedia, Danemarca, Islanda, Estonia,
Austria, Belgia, Olanda, Marea Britanie, Rusia, Germania,
Spania, Franța, Canada și SUA. De asemenea, este
colaborator al Radio-ului din Finlanda, iar primul CD al lui,
Eliangelis (2014), s-a bucurat de un succes entuziast din
partea presei finlandeze. (D.T.)



MATRIX (1)
Ora 21, Sala Auditorium a UNMB

Matthias Ziegler (flaute)

Toshio Hosokawa: Vertical Song for flute solo
Heinz Holliger: Lied für Flöte solo
Matthias Ziegler: Ave Kingma for Alto Flute; Stop n’ Go
for Bass Flute; Contrabasics for Contrabass Flute;
Recercada Primera; La Rusna; Maschad

Concert organizat în colaborare cu Pro Helvetia

Toshio HOSOKAWA (n. 1955): Vertical Song for flute solo

Născut la Hiroshima, Hosokawa
a studiat compoziția la Tokio,
Berlin și Freiburg (cu Isang Yun
și Klaus Huber). A fost director
artistic la Akiyoshidai
International Contemporary
Music Seminar și Festival
(Yamagushi) și al festivalului
internațional Takefu (Fukuj). Din
2004 este profesor permanent
invitat la Tokyo College of

Music. A scris muzică de operă, simfonică, concerte, muzică
de cameră și de film. A fost compozitor-în-rezidență al Tokyo
Symphony Orchestra, este laureat al premiilor Berliner
Philharmoniker (1982), the Arion Music Prize (1984), the
Kyoto Music Prize (1988) and the Rheingau Music Prize
(1998), iar din 2001 a fost primit ca membru în Academia de
Arte din Berlin. (după http://www.schott-
music.com/shop/persons/az/toshio-hosokawa/)

Vertical Song I (1995) este o lucrare impregnată de
spiritualitate zen, utilizând una dintre tehnicile preferate ale lui
Hosokawa: explorarea tihnită a diferitelor culori micro-timbrale
ale unui sunet ținut. Efecte sonore realizate cu vocea se
întrepătrund cu gesturi instrumentale ascuțite și cu trasee
meditative, aflate la limita audibilului. (Dan Dediu)

Heinz HOLLIGER (n. 1939): Lied für Flöte solo

Născut în Elveția, oboistul și
compozitorul Heinz Holliger își
începe educația muzicală la
Conservatoarele din Berna și
Basel, unde studiază
compoziția cu Sándor Veress
și Pierre Boulez. În 1959,
obține premiul I la Concursul
Internațional din Geneva,
secția oboi. Îi vor fi dedicate
lucrări de către cei mai celebri
compozitori, printre care se

numără Olivier Messiaen, Witold Lutoslawski, Karlheinz
Stockhausen, Krzystof Penderecki și Isang Yun. A compus o
varietate de lucrări, majoritatea dintre ele fiind înregistrate la
casa de discuri ECM. (D.T.)

Scrisă în 1974, piesa Lied utilizează o mulțime de efecte
sonore realizate prin tehnici extinse de cânt la flaut. Prin
amplificarea instrumentului se obține un univers sonor inedit
și straniu, care mizează pe scoaterea la lumină a unor
nestemate acustice neexplorate. (Dan Dediu)

Matthias Ziegler (n. 1955) - flaute bas și contrabas
amplificate
(Notă biografică la pagina 2)
Prin plasarea intenționată a microfoanelor în flaut ies la
lumină zgomote care, în mod normal, nu se pot auzi decât în
preajma instrumentului. Astfel, flautul devine un fel de lupă
enormă, apărând sunete stranii ce amintesc fie de trombon,
fie de un cor a cappella, fie de undele electronice sinus.
Aceste niveluri sonore (în flautul bas se ascunde o întreagă
orchestră!) deschid posibilități improvizatorice și componistice
inedite. (Matthias Ziegler)

Marți, 24 mai
GULLIVER (2)
Ora 17, Sala ”George Enescu” a UNMB

Marius Ungureanu (violă)
feat. Verona Maier (pian) și Alexandru Matei
(percuție)

Wolf von Aichelburg: Sonată pentru violă și pian
Alfred Zimmerlin: at the still point, there the dance is
pentru violă solo
Edison Denisov: Es ist genug. Variationen über das
Choralthema von J. S. Bach pentru violă și pian 
Luciano Berio: Naturale pentru violă, percuție și bandă

Concertul va fi urmat de lansarea revistei ”Secolul 21” –
Wolf Aichelburg și Cercul literar de la Sibiu. Participă:
Alina Ledeanu, Marius Ungureanu și Dan Dediu.
Partener: Fundația Secolul 21

Wolf von AICHELBURG (1912 - 1994): Sonata pentru violă
și pian

Scriitorul, poetul și compozitorul german Wolf von Aichelburg
a activat între 1918 și 1981 la Sibiu. În România, a publicat
sub pseudonimul Toma Ralet, fiind un bun traducător al
operelor lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga, George Bacovia,
Vasile Voiculescu, Ion Pillat și Basil Munteanu. Pe lângă
Sonata pentru violă și pian, a mai compus Trio pentru oboi,
clarinet și fagot, Cvintet de suflători pentru flaut, oboi, clarinet,
corn și fagot, precum și un Concert pentru trompetă și
orchestră. (B.P.)

Într-o foarte succintă prefață a partiturii, compozitorul
precizează că a scris Sonata pentru violă și pian în 1992,
concepând-o „într-un limbaj tonal lărgit și într-un cadru tehnic
de dificultate medie”. Adaugă apoi că „intenția compozitorului
a constat în abordarea variatelor efecte instrumentale aflate
în posesia violei”. Aparența de accesibilitate fredonabilă nu
trebuie să înșele, totuși; căci, conform lui Konrad Ewald,
„Sonata apelează la o stranietate imaginativă”. (V.V.)

Alfred ZIMMERLIN (n. 1955): at the still point, there the
dance is pentru violă solo
(Notă biografică la pagina 2)

Conform precizărilor compozitorului, conceperea acestei
piese solistice a fost acompaniată de o relectură a poemului
Burnt Norton, primul din cele Patru Cvartete scrise de T. S.
Eliot între 1936 și 1942. Titlul ei provine din versurile „At the
still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless;/
Neither from nor towards; at the still point, there the dance
is,/ But neither arrest nor movement”. Limbajul eterogen al
acestor poezii, complexitatea lor formală, referințele latente
la sursa de inspirație a lui Eliot (ultimele cvartete de coarde
de Beethoven) – toate se reflectă în caracterul pestriț al
materialului muzical etalat de instrumentul solist, variind de
la cantilene pâcloase până la pizzicato-uri abrazive,
împingând toată fărâmițarea sonoră înspre echilibrarea
formală simbolizată de acel „punct fix unde se află dansul”.
Zimmerlin adaugă că, din punctul de vedere al tehnicii
componistice, l-au interesat „balamalele existente între
concepte armonice diferite.” [...] „În această privință, at the
still point, there the dance is reprezintă și un studiu
preliminar pentru mult mai amplul Cvartet de Coarde Nr. 3”.
(V.V. – sursa: http://alfredzimmerlin.ch/en/works/
werkkommentare/)

Edison DENISOV (1929 - 1996): Es ist genug. Variationen
über das Choralthema von J. S. Bach pentru violă și pian

Compozitorul rus Edison Denisov a studiat cu Dmitri
Șostakovici, înainte de a începe cursurile Conservatorului din
Moscova (1951-1956), unde a urmat compoziția sub
îndrumarea lui Vissarion Shebalin, orchestrația cu Nikolai



Rakov, analiză cu Viktor
Zuckerman și pian cu Vladimir
Belov. Apoi a predat
orchestrație și compoziție în
cadrul aceleiași instituții. Ciclul
de lieduri Le soleil des Incas
(1964) pentru soprană și
ansamblu cameral, dedicat lui
Pierre Boulez, i-a adus

recunoaștere internațională. În 1990, a devenit unul dintre
liderii Asociației pentru Muzică Contemporană din Moscova.
În ultimii ani s-a stabilit în Franța, recunoscut ca proeminentă
personalitate artistică. (B.P.)

Pornind de la același bine-cunoscut coral bachian folosit și de
Alban Berg în Concertul său pentru vioară, acest ciclu
variațional a fost așezat de către Denisov într-o aceeași
categorie a „muzicii spirituale”, împreună cu Tod ist ein langer
Schlaf, un alt set de variațiuni, pentru orchestră, bazat pe o
temă de Haydn. Prin faptul că explorează potențialitățile a
două citate muzicale consacrate prin semnificația lor vădit
religioasă, ambele lucrări dau mărturie despre convingerea
compozitorului rus că muzica posedă nu doar valori de ordin
estetic, ci, în aceeași măsură, „mai mult decât orice altceva,
ea poate modela lumea spirituală a omului”. Căci, în contextul
actual, în care potențialul educativ al instituțiilor bisericești a
alunecat la periferia vieții sociale, sau în contextul societăților
totalitare, precum cea comunist-sovietică, în care biserica a
fost chiar interzisă, „valorile de ordin spiritual devin aspecte
esențiale în privința artelor”; numai ele, artele, mai rămân,
sub ipostaza unei „religii seculare”, singurele apte să
hrănească nevoia perenă a omului de viață spirituală. (V.V.)

Luciano BERIO (1925 - 2003): Naturale pentru violă,
percuție și bandă

Compozitorul italian Luciano
Berio a urmat cursurile
Conservatorului din Milano,
sub îndrumarea profesorilor
Giulio Cesare Paribeni și
Giorgio Federico Ghedini.
Alături de compozitorul Bruno
Maderna a fondat, în 1954,
Studioul de Fonologie

Muzicală, la Radioteleviziunea Italiană din Milano.
Modalitatea dramaturgică în care tratează limbajul muzical
reprezintă unul dintre aspectele remarcabile ale creației sale.
Cunoscut pentru contribuțiile sale creatoare în sfera muzicii
experimentale, Berio este considerat și unul dintre promotorii
muzicii electronice. (B.P.)

„Actul transcrierii poate implica, asemenea traducerii, trei
condiționări diferite: o identificare cu textul muzical original al
compozitorului, luarea textului respectiv drept pretext pentru
experimentare, și, în fine, oprimarea textului, deconstrucția și
abuzul său filologic. Cred că numai atunci când este
îndeplinită coexistența acestor trei condiții, transcrierea
devine un act cu adevărat creativ și constructiv”. Berio
precizează că în Naturale a abordat tocmai această problemă
a convergenței posibile dintre originar și comentariu, dintre
model și deformare creatoare, luminând-o din perspectiva
unui „vis utopic despre care știu că nu poate fi realizat: mi-ar
plăcea să creez o unitate între muzica folclorică și muzica
noastră”. Astfel, miza piesei constă în contrastul ce se
creează între, pe de o parte, intonația vocală frustă, naturală
a unui cântăreț sicilian, înregistrat de către compozitor în
Palermo, și, pe de altă parte, transcripția și filtrarea rafinată a
unor cântece populare pe care Berio le întrebuințase pentru
prima oară în Voci (lucrare pentru violă și două grupe
instrumentale, scrisă cu un an mai devreme, în 1984). (V.V.)

Marius Ungureanu (violă)
(Notă biografică la pagina 3)

Verona Maier (pian)
Pianista și profesoara Verona Maier a absolvit Conservatorul
de muzică „Ciprian Porumbescu” (1984), unde a studiat
pianul sub îndrumarea profesoarelor Ioana Minei și Ana Pittiș.
A obținut o bursă din partea guvernului francez, urmând astfel
cursurile de pian ale Academiei de Vară din Nisa (1983). Din
1990, este cadru didactic la Universitatea Națională de
Muzică București, fiind în prezent profesor la catedra de
muzică de cameră și prorector al acestei prestigioase
instituții. Activitatea sa artistică bogată cuprinde recitaluri,
concerte și cursuri de măiestrie susținute deopotrivă în țară și
în străinătate. (B.P.)

Alexandru Matei (percuție)
Născut la Dej, Alexandru Matei a urmat cursurile de percuție
ale Academiei „Gheorghe Dima” din Cluj la clasa profesorului
Grigore Pop, iar din 1976 a devenit membru fondator al
Ansamblului de percuție al AMGD. A activat ca timpanist în
cadrul orchestrelor Operelor din Iași și București, ca solist al
unor orchestre simfonice din țară. A susținut recitaluri de
muzică de cameră și de percuție solo. De asemenea, a
realizat înregistrări pentru casele de discuri Deutsche
Grammophon, Electrecord și pentru posturi de radio din
România. S-a dedicat deopotrivă repertoriului de muzică
clasică, cât și celui contemporan, fiind membru al ansamblului
„Archaeus” condus de Liviu Dănceanu, împreună cu care a
susținut peste 200 de concerte în Europa și SUA. În paralel
cu activitatea artistică, desfășoară și o intensă activitate
didactică în calitate de profesor la Universitatea Națională de
Muzică din București, unde este și fondatorul și conducătorul
ansamblului de percuție „Game”. (D.T.)



MATRIX (2)
Ora 19, Studioul de Operă al UNMB

VisEle Gam – Visual-Electro-Game

Ansamblul de percuție Game, conducerea muzicală
Alexandru Matei
Visual Artist: Alexandru Patatics
Dan Bujor – light design, Dan Alexandru – inginer de
sunet, Cătălin Crețu – procesare audio în timp real

Sebastian Androne: Stone's Yearning (p.a.a)
Cătălin Crețu: Fragmentarium (p.a.a)
Mihai Măniceanu: Mishiba (p.a.a)
Mihai Murariu: Hypernova (p.a.a)
Adina Sibianu: Untuned patterns (p.a.a)

O producție a Centrului de Muzică electroacustică și
Multimedia UNMB

Sebastian ANDRONE (n. 1989): Stone's Yearning

Născut la Azuga, Sebastian
Androne a urmat cursurile de
compoziție la Universitatea
Națională de Muzică din
București sub îndrumarea lui
Dan Dediu. A studiat și cu Joe
Cutler, Howard Skempton și
Ed Bennett de la
Conservatorul din

Birmingham, în urma unei burse Erasmus obținute în anul
2013. Printre cele mai importante premii obținute se numără
Marele Premiu al Concursului de Compoziție „George
Enescu” (2014), pentru lucrarea Tektonum și premiul
workshop-ului pentru tineri compozitori „Tenso” (Belgia și
Franța), pentru lucrările corale Fearful Darkness și Lucent
Relics. În 2016, grație unei burse Erasmus, studiază
compoziția cu Stefano Gervasoni, la Conservatorul Național
Superior de Muzică și de Dans din Paris. În prezent, urmează
cursurile de doctorat de la Universitatea Națională de Muzică
din București. (D.T.)

Lucrarea reprezintă o abordare nouă pentru mine, punând
accentul pe gestul macroscopic și pe aleatorismul controlat.
Titlul reflectă anumite cadre din video-ul prezentat, în care
anumite structuri de beton, sub o anumită perspectivă, apar
ca niște megaliți încărcați de timp și înțelepciune. Această
impresie m-a determinat să numesc piesa astfel. (Sebastian
Androne)

Cătălin CREȚU (n. 1971): Fragmentarium

Cătălin Crețu a urmat între
anii 1995-1998 cursuri de
compoziție cu Dan Dediu și
Adrian Iorgulescu la
Universitatea Națională de
Muzică din București, iar între
2001-2002 și 2006-2008,
cursuri de compoziție-

multimedia la Hochschule für Musik und Theater din
Hamburg. În 2008 a obținut doctoratul în muzică, iar în 2012
a absolvit Școala Postdoctorală MIDAS, ambele în cadrul
UNMB. Din 2003 este membru al Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România. În prezent, activează ca
cercetător științific în cadrul Centrului de Muzică
Electroacustică și Multimedia al UNMB. A scris lucrări
orchestrale, camerale, corale, pentru pian și electroacustice,
interpretate în România, Franța și Germania. (D.T.)

Între semnale precise recreem permanent lumea, amestecăm
aleator cioburi de memorie acustic-vizuală, compunem texturi
de forme, culoare, de sunet și zgomot străbătând virtual
teritorii urbane, felii de oniric încarnat cotidian, un colaj
contrastant teluric – acvatic – aerian, amalgamăm fragmente

de viață și vis, sunăm realitatea pe membrane, metale și
lemne. (Cătălin Crețu)

Mihai MĂNICEANU (n. 1976): Mishiba

Mihai Măniceanu (n. 1976)  a
studiat pianul (cu Viniciu
Moroianu) și compoziția (cu
Dan Dediu) în cadrul
Universității Naționale de
Muzică din București,
absolvind ciclurile de licență și
masterat ale aceleiași instituții.
În 2011 își încheie doctoratul
în muzică cu summa cum

laude. A obținut o bursă Erasmus la Universitatea de Muzică
și Teatru Felix Mendelssohn Bartholdy, Leipzig (2003-2004),
burse UNMB la Muzikfest, Hamburg (2001), Junger Künstler
Festival–Filmmusik, Bayreuth (2002), ISA 20, Internationale
Sommerakademie, Murzzüschlag (2007), Metric – Free
Improvisation Programme, Tallin (2016). I-au fost acordate
Premiul Academiei Române (pentru lucrarea Sus, 2011) și
Premiul pentru muzică simfonică a U.C.M.R. (pentru lucrarea
Sempre Risoluto, 2011). În prezent, Mihai Măniceanu este
lector universitar în cadrul Departamentului de Compoziție al
U.N.M.B. 

Mishiba era ”o imensă aparatură, o încâlceală amețitoare de
ecrane, potențiometre, cadrane cu afișaj electronic, plus opt
rânduri de clape speciale (…)”, ce putea reda ”zgomote
naturale, foșnete de frunze uscate, fluierat de mierlă, șipot de
râu, inflexiuni de voce feminină de o dulceață care te sfârșea,
zgomot de avion la decolare, bolboroseală de delfini”, reușind
să creeze ”o muzică pe care n-o mai ascultai cu urechile, ci
cu toată pielea deodată, care-ți umplea canalele venelor de
ecouri, cu care îți intra în rezonanță structura osoasă. Ajunsă
la creier, la porțile sufletului, ca o doză de mescalină sau ca
un dulce păianjen care-și injectează în corpul victimei
enzimele dizolvante,  această muzică se substituia sufletului
și, asemenea unui homuncul perfid, prelua în mâini ferme
hățurile trupului.” (Mircea Cărtărescu – Arhitectul)

Mihai MURARIU (n. 1984): Hypernova

Mihai Murariu și-a făcut
primele studii muzicale la
Liceul de Muzică „George
Enescu” din București, timp în
care a acumulat numeroase
premii la concursuri naționale
și internaționale. Începând din
2003, a studiat la
Universitatea Națională de
Muzică din București, la secția

de compoziție muzicală, cu Dan Dediu, Doina Rotaru,
Octavian Nemescu, Nicolae Coman și Dan Buciu. Premiate la
concursurile „Paul Constantinescu”, „Ştefan Niculescu”,
„IconArts”, „De la romantici la contemporani” și „Concursul
naţional de creaţie corală”, lucrările sale sunt interpretate în
festivaluri precum SIMN, Meridian, IconArts, dar și în
străinătate (Roma, Helsinki, Viena, Belgrad, etc.). Mihai
Murariu este o prezență constantă pe scenele muzicii
contemporane românești, concertând atât ca solist, cât și ca
membru în formații camerale. Este laureatul premiului UCMR
pe 2015 la secțiunea lied. În prezent Mihai Murariu este
asistent universitar în cadrul UNMB. (D.T.)

Termenul hipernova (plural: hipernove) se referă la colapsul
unei stele supermasive aflată la sfârșitul ciclului său de viață.
Există stele care sunt atât de mari încât colapsul miezului nu
poate fi oprit, ceea ce are ca efect formarea directă a unei
găuri negre, probabil producând o (încă teoretică) hipernovă
(până nu demult, considerată ca echivalentul a 100 de
supernove). Patru percuționiști - patru dimensiuni ale
continuumului spațiu-timp, distorsionate datorită apariției
acestei "găuri negre" într-o reprezentare aproape grafică a
unuia dintre cele mai violente evenimente din universul
cunoscut. (Mihai Murariu)



Adina SIBIANU (n. 1981): Untuned patterns

Adina Sibianu s-a născut la
Ploiești, iar între anii 2000-
2005 a urmat cursurile
Universității Naționale de
Muzică din București sub
îndrumarea lui Dan Dediu.
Studiază între 2005-2006 cu
Ștefan Niculescu, iar în 2006
primește o bursă Erasmus

care îi permite să-și aprofundeze studiile în cadrul
Universității din Oldenburg, la clasa compozitoarei Violeta
Dinescu. În 2011 obține doctoratul la UNMB, iar din 2012 este
membră a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România. Lucrările sale au fost interpretate de către
ansamblurile Archaeus, Icon Arts, Profil și SonoMania. Între
anii 2007-2012 își desfășoară activitatea profesorală la Liceul
de Arte „Carmen Sylva” din Ploiești, iar din 2012 lucrează la
Muzeul Național „George Enescu” din București. (D.T.)

Untuned Patterns pentru 4 percuționiști explorează universul
timbral al instrumentelor de percuție ce produc sunete cu
înălțimi nedeterminate. Lucrarea aduce în prim plan câteva
fragmente tematice care au lungimi diferite, de la 2-3 timpi,
până la câteva măsuri (în ostinato). Structuri sonore
asemănătoare sunt suprapuse parțial sau total și desfășurate
în timp în mod diferit. Din aceste îmbinări rezultă variațiuni
simultane ale acelorași texturi ritmice, „condimentate” și
delimitate cu/de apariții ale unor semnale sonore (sunete
singulare, prelucrate în timp real cu ajutorul computerului).

Alexandru Patatics (n. 1963)

Artistul vizual Alexandru
Patatics elaborează lucrări
diverse - de la video-instalații
ambientale, mediatice și
interactive la proiecte
curatoriale colaborative, multi-
disciplinare și performative. El
a urmat, între anii 1986-1991,
cursurile Academiei de Arte
Vizuale din Cluj-Napoca. În

2000 pune bazele fundației F O R M A T și canalului
comunicațional „nettime-ro”, alături de „Listele Europene
nettime”, dedicate criticismului și artelor vizuale
contemporane, realizate prin intermediul noilor tehnologii. Din
2004 este lector la Universitatea Națională de Arte București,
la secția foto-video și prelucrare computerizată a imagini, iar
din 2006 membru în Asociația Internațională a Curatorilor de
Artă (AICA). Proiectele sale artistice s-au desfășurat în SUA,
China, Italia, Germania, Macedonia, Ungaria și Brazilia.
Alexandru Patatics propune un mediu audio-vizual
performativ realizat pentru integrarea lucrărilor muzicale în
contextul scenografic al concertului. Se simte în permanență
motivat de tehnologie, fie ea “digitală” sau “convențională”- de
capacitatea “transformațională” prin care aceasta modelează
abordarea artistică și influențează artistul în relația sa cu
“materialitatea” mijloacelor pe care le folosește, cu mediul de
diseminare a “obiectului” artistic, cu publicul, precum și în
relația sa cu alți creatori din zone artistice adiacente la care
se raportează sau pe care îi implică în proiecte. Procesare în
timp real, colorizare și mixaj multimediatic cu imagini preluate
de pe camere video digitale conectate în rețea și integrarea
audio-vizuală a unor secvențe video ('footage' non-liniar).

Centrul de Muzică electroacustică şi Multimedia (CMeM)
al Universității Naționale de Muzică din București este o
platformă modernă - un spațiu generos din punct de vedere
muzical, uman și tehnologic - care încurajează cercetarea și
experimentul, oferind cadrul ideal conceperii, dezvoltării și
sprijinirii diverselor proiecte didactice și artistice legate de
implicarea noilor tehnologii în muzică și multimedia,
promovând abordările interdisciplinare și popularizând – prin
producții proprii - vastele posibilități de interacțiune a omului
cu mașina în cadrul actului artistic.

Ansamblul de percuţie GAME al Universităţii Naționale de
Muzică din Bucureşti s-a născut odată cu concertul din 13
februarie 1995. Numele său provine de la prima lucrare
dedicată formaţiei de către compozitorul Liviu Dănceanu.
Dacă ar fi să definesc în câteva cuvinte ansamblul pe care îl
conduc, acestea ar fi: educaţie, exerciţiu intelectual, plăcere
de a face muzică împreună, necesitate. Ansamblul GAME
înseamnă o provocare adresată compozitorilor români în
general, a celor bucureşteni în special, pentru care această
formaţie alcătuită numai din instrumente de percuţie, sigur
devine un stimul. Nu în ultimul rând GAME înseamnă o
şcoală al cărei ideal este ridicarea nivelului artistic
interpretativ, iar pe de altă parte înseamnă o şcoală de viaţă
în care învăţăm să apreciem valorile umane. (Alexandru
Matei)



Miercuri, 25 mai
Ora 17, Colegiul Noua Europă

Karol BERGER: Nietzsche versus Wagner, Wagner
versus Nietzsche

Conferință organizată în colaborare cu 
Colegiul Noua Europă

Karol Berger este un muzicolog
american de origine poloneză,
ale cărui cercetări cuprind cu
precădere polifonia vocală
renascentistă, teoriile estetice
și muzica austro-germană între
secolele al XVIII-lea și
începutul secolului al XX-lea. În
1975 a obținut doctoratul în

muzică la Universitatea Yale, iar între 1975-1982 a predat la
Universitatea din Boston. A primit distincții din partea
fundației „Alfred Jurzykowski” (1995), a Societății
Muzicologice Elvețiene (2011) și a fundației „Alexander von
Humboldt” (2014). De asemenea, este membru al Academiei
de Științe Poloneze și membru de onoare al Societății
Muzicologilor și al Academiei de Arte și Științe din Statele
Unite ale Americii. În prezent, este membru al
departamentului de muzică din cadrul Universității Stanford,
S.U.A. (D.T.)

Ora 15, Sala AQUARIUM, Mediateca UNMB, 

Lansare de carte
Volume de prof. univ. dr. Gheorghe Duțică
(Universitatea de Arte ”George Enescu”, Iași). Vor lua
cuvântul autorul, Viorel Munteanu, Dan Dediu

NIRVANA (2)
Ora 16, Sala Auditorium a UNMB

Barrie Webb (trombon)

Cain Katsumi Yokoyama – Requiem… ad vitam
aeternam (p.a.r.)
1. Introit (Noapte pe mare. Sirene de ceață în depărtare. Coborâre în
abis.)
2. Kyrie (Beznă. Cântec mormăit, 'utai' ca în teatrul Nō. Timp
înghețat, pietros. Țipete, izbucnesc rugi către Domnul.)
3. Offertorium (Mântuitorul coboară în abis. O rază de lumină urcă
spre suprafața mării, licărind.)
4. Sanctus (Flăcări ale duhurilor sfinte)
5. Benedictus (Ecouri din Sanctus)
6. Agnus Dei (Pogorârea harului infinit al Mielului Domnului) 
7. Lux Aeterna (Cântec gregorian extins. Fragmente, unde
suprapuse de lumină.)
8. Libera Me (Strigăt, sete de milostivire. Bocet, țipăt ultim de
eliberare.)
9. In Paradisum (Metamorfoză spre nou, viață veșnică și tihnă.)

Cain Katsumi YOKOYAMA: Requiem... ad vitam aeternam
pentru trombon solo

Muzician autodidact, Yokoyama a studiat apoi compoziția cu
Takehiko Yamada și Chaya Czernowin. A participat la
Akiyoshidai International 20th Century Music Seminar &
Festival, la Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik și
Takefu International Composition Workshop. A primit premiul
de compoziție Akiyoshidai în 1994 și Performing Arts
Encouragement Prize al Agenției Culturale Japoneze, în
2003. Între 2011-2014 a compus Requiem... ad Vitam
Aeternam, colaborând cu Barrie Webb, care a înregistrat
lucrarea pe CD și a cântat-o în primă audiție la Tokyo, pe 11
martie 2016, cu ocazia aniversării funeste a marelui cutremur
din estul Japoniei, 2011. 

Un accident grav sau o boală schimbă, de cele mai multe
ori, viziunea despre lume a supraviețuitorilor. În mod
similar, dezastrul din 11 martie 2011 (când nord-estul
Japoniei a fost lovit de tsunami-uri și valuri seismice
devastatoare, iar reactorul nuclear de la Fukushima-
Daiichi a suferit o gravă avariere) m-a constrâns să
meditez despre moarte și viață într-o măsură mult mai
mare decât înainte. Am păstrat, de atunci, impulsul interior
de a compune o piesă închinată odihnei sufletești a
victimelor (dar și amintirii unui prieten de neînlocuit, mort
în urma acelor catastrofe naturale). Am căutat să transpun
aceste imagini într-o piesă destinată unui instrument
solist. Am simțit că, pentru o astfel de lucrare, cea mai
bună alegere era trombonul, „instrumentul sacru”. Ideea
condensării unei „orchestre cu cor” într-un trombon solo, și
de a o transforma astfel într-o nouă viziune, a devenit
pentru mine o posibilitate muzicală realistă numai datorită
interpretărilor create de Barrie Webb. Din punct de vedere
muzical, am încercat să integrez în structura tradițională a
recviemului, fără însă a le „domestici”, numeroase tehnici
extinse (inclusiv zgomote). În același timp, cele nouă părți
posedă o relație simetrică, avându-și centrul în cea de-a
cincea parte. Chiar dacă e scrisă într-un mod neobișnuit,
piesa este fără îndoială un recviem. Mai mult decât atât,
sper că va fi ascultată ca o chemare tânguitoare a
izbăvirii. (Cain Katsumi Yokoyama,
http://www.pressparty.com/pg/ newsdesk/
HorusMusic/view/142536/)

Barrie Webb (trombon)
Barrie Webb – trombonist, dirijor și profesor – a urmat
cursurile Universității Cambridge, apoi a studiat trombonul cu
Vinko Globokar și dirijatul cu Constantin Bugeanu. Din 1984,
a predat, timp de zece ani, la Darmstadt Internationale
Ferienkurse für Neue Musik, din 1993 până în 2002, la
Dartington International Summer School, iar în prezent este
profesor la Universitatea din Huddersfield (Anglia).
Repertoriul său include numeroase concerte pentru trombon
și CD-uri publicate, precum „The Japan Project” (2002). În
calitate de dirijor, lucrează în Europa și Australia cu
ansambluri specializate în muzică contemporană. (D.T.)

ULISE (2)
Ora 17, Sala Auditorium a UNMB

Cvartetul de coarde ”Solartis”

Sabin Penea (vioara I), Ana Maria Marian (vioara a II-
a), Laura Zecheru (violă), Andrei Nițescu (violoncel)

Corneliu Dan Georgescu: Cvartet de coarde nr. 16
“Atemporal Landscape” (p.a.a.)
Bogdan Vodă: Cvartet de coarde nr. 3 (p.a.a.)
Viorel Munteanu: Cvartet de coarde nr. 2
Frank Zabel: Dance Macabre

Concert realizat cu sprijinul 
Muzeului Național ”George Enescu” din București

Corneliu Dan GEORGESCU (n. 1938): Cvartet de coarde nr.
16 ”Atemporal Landscape”

Studiază la actuala Universitate
Națională de Muzică din Bucureşti,
între 1956-1961. Este apoi
cercetător la Institutul Constantin
Brăiloiu și Institutul de Istoria Artei
din București. Emigrează în
Germania în anii ’80 și activează în
cadrul Internationales Institut für
vergleichende Musikstudien und
Dokumentation și la Freie
Universität din Berlin. Activitatea sa
se defăşoară paralel în domeniul

compoziţiei, al etnomuzicologiei şi esteticii. A publicat cărţi şi
studii pe tema tipologiei jocului românesc, a semnalelor de



bucium, a sistemelor melodice, flexibilităţii sintactice,
arhetipurilor muzicale sau a muzicii atemporale. A scris între
altele 3 simfonii, ciclurile simfonice Modele, Jocuri, Schiţe
pentru o frescă, cantate, opera Model Mioritic, 16 cvartete,
ciclul Orbis pentru orgă, ciclul Atemporal Studies (muzică
electronică), compoziţii bazate pe structuri muzicale
fundamentale, arhetipale, pe o formă statică, contemplativă,
atemporală, care nu doresc să se alinieze niciunei tendinţe
academiste, avangardiste sau post-moderne. 

La baza întregului ciclu de cvartete începând cu cele
dedicate în 1980 lui Piet Mondrian stau consecvent principiile
minimalismului arhetipal şi ale atemporalităţii, ca şi
consonanţa văzută prin prisma dualităţii major-minor. Dar
evocarea lui Mondrian – artist privit ca simbol al unei radicale
reduceri la esenţial a formelor şi culorilor – nu semnifică
abolirea tensiunii, ci integrarea ei într-o formă intenţionat
statică, ce rătăceşte încoace şi încolo în cadrul unei
complexe monotonii, coerenţa ei fiind o iluzie ce se
construieşte (şi se pierde alternativ) doar în memoria
ascultătorului. Intenţia şi scopul muzicii este o reculegere
adâncă, ce respinge orice formă de efect, distractiv,
anecdotică literară sau muzicală. (Corneliu Dan Georgescu)

Bogdan VODĂ (n. 1972): Cvartet de coarde nr. 3

Compozitorul român Bogdan Vodă
a absolvit studiile de compoziție și
dirijat în cadrul actualei Universități
Naționale de Muzică din București,
cu Tiberiu Olah, respectiv Ludovic
Bacs. Este conferențiar în cadrul
departamentului de compoziție din
Universitatea Națională de Muzică
din București, iar din 2010 dirijează
constant Orchestra Concerto a
UNMB. Lucrările sale simfonice,
precum și cele camerale au fost
interpretate în Franța, Suedia,

SUA, Franța, în cadrul Săptămânii Internaționale a Muzicii
Noi și al Festivalului Internațional Meridian. A dirijat orchestre
de filarmonică, dar și de tineret, împreună cu care a participat
la festivaluri și turnee în Europa. (D.T.)

Cvartetul de coarde nr. 3 (2016, p.a.a.) este construit într-o
singură parte, având structura unui palimpsest. Se pot
observa două fugi și două structuri omofone care constituie
mesaje diferențiate dramaturgic, expresiv, chiar stilistic,
permițând construirea unei „povești” complexe, articularea
formei fiind una deosebită, depărtată de logica clasică. În
schimb, limbajul este unul accesibil, modal, alternând soluții
cromatice și diatonice, în ilustrarea planurilor temporale
suprapuse. Un posibil element de interes suplimentar este
modul particular în care e tratat finalul lucrării, deschis mai
multor interpretări. (Bogdan Vodă)

Viorel MUNTEANU (n. 1944): Cvartet de coarde nr. 2

Compozitor, muzicolog și pedagog, a
studiat la Universitatea de Arte
„George Enescu” din Iași (cu Vasile
Spătărelu) și la Academia „Santa
Cecilia” din Roma (cu Roman Vlad).
Până în 1985 a lucrat la
Radioteleviziunea din Iași, iar între anii
2004-2012 a fost rector al Universității
de Arte „George Enescu” din Iași. A
scris lucrări simfonice, vocal-simfonice,
camerale, corale, muzică ușoară, dar
și aranjamente, orchestrații și
prelucrări. Prin compozițiile sale

urmărește împletirea tradiției folclorice și bizantine cu
elementele specifice limbajului muzical contemporan. (D.T.)

Lucrarea a fost compusă în anul 1986. Forța construcției,
vivacitatea colocviului instrumental și fantezia coloristică

sunt puse în lumină într-o scriitură specifică rostirii
cvartetistice. Mi-am propus (și critica muzicală a subliniat)
ca vigoarea melodică să străbată până și în cele mai
sofisticate canoane, sau în micro și macro-structura
arhitectonică, elaborate pe principiul secțiunii de aur, atât
în cele patru părți, înlănțuite prin attacca, dar și în
ansamblu, deși sunt modelate forme clasice de lied,
sonată, variațiuni și rondo. Lumea modală - de filiație
populară și bizantină, prospectată și în alte creații,
exprimă un ethos cu rezonanțe enesciene, partea a III-a
fiind chiar o reflecție în timp asupra Sonatei a III-a în
caracter popular românesc pentru pian și vioară, dar
neafiliată citatului. Este o construcție monolit, cu o
dramaturgie care răspunde și în prezent conceptelor mele
de creație. (Viorel Munteanu)

Frank ZABEL (n. 1968): Dance Macabre

Compozitorul german Frank Zabel a
studiat la Hochschule für Musik und
Tanz din Köln. Din 2001 este
profesor de teoria muzicii la Robert-
Schumann-Hochschule din
Düsseldorf. A primit comenzi din
partea Filarmonicii din Berlin,
Beethovenfest Bonn, Westdeutscher
Rundfunk, Bayerischer Rundfunk,
Tonhalle Düsseldorf, Neue
Philharmonie Westfalen și din partea
Parlamentului Germaniei. De

asemenea, concertează ca pianist solist, precum și împreună
cu ansamblul „Différance”. (D.T.)

Dance Macabre este o lucrare de expresivitate extremă, căci,
prin prezența unor tehnici instrumentale noi și utilizarea
sferturilor de ton, ea forțează limitele interpretative și de
sonoritate ale cvartetului de coarde. Nu este prima lucrare în
istoria muzicii cu acest nume. Pentru mine, noțiunea de dans
macabru înseamnă ciclul vieții, de la naștere până la moarte.
Astfel, prologul și epilogul încadrează cele patru părți care
marchează „stațiile” parcursului vieții: "Jocul" (copilăria),
"Dorința" (adolescența), "Reflecția" (maturitatea), "Dans
macabru" (bătrânețea, antrenând privirea retrospectivă
asupra întregii vieți). În penultima parte, pot fi recunoscute
două citate: tema faimosului Dans macabru de Camille Saint-
Saëns și începutul, puternic modificat, al coralului "Wenn ich
einmal soll scheiden" de Johann Sebastian Bach. Este
descrisă, în această mișcare, lupta omului cu moartea care
se apropie. Urmează atacul epilogului, în cadrul căruia se
reîntorc temele celorlaltor părți, în versiuni emaciate, ca și
cum s-ar auzi din depărtare, ca amintiri ce abia pâlpâie sub
vălul uitării. După o viață bogată și împlinită, eroul pleacă,
împăcat... (Frank Zabel, http://www.romania-
muzical.ro/articole/art. htm?c=16&g=2&ar
h=1&y=2015&a=1313291;
https://www.facebook.com/mihai.hristu/posts/9054
68472819942)  

Cvartetul de coarde Solartis
„Solartis Quartet” a participat, chiar în 2012 – anul înființării
sale –, la Concursul „Wolfgang Amadeus Mozart” pentru
cvartete de coarde din Cluj-Napoca, unde a obținut premiul
III, și la Concursul „Drumul spre Celebritate”, unde a câștigat
laurii secțiunii "Muzică de cameră". De asemenea, ansamblul
a mai câștigat premiul al II-lea și Premiul Special „Antonin
Dvorak” al Concursului Internațional de Muzică de Cameră
de la Plovdiv (Bulgaria). Sabin Penea (vioara I), Ana Maria
Marian (vioara a II-a), Laura Zecheru (violă) și Andrei Nițescu
(violoncel) au susținut recitaluri atât în București, cât și în alte
orașe (Cluj-Napoca, Ploiești, Tulcea), participând și la
numeroase masterclass-uri de perfecționare cu profesori de
renume, printre care Stefan Metz și Georg Hamman. (B.P.)



ULISE (3)
Ora 19, Studioul Mihail Jora al Radio
România

Orchestra de Cameră Radio
Cristian Oroșanu (dirijor)
Diana Moș (vioară), Mircea Marian (violoncel), 
Sergiu Cârstea (trompetă), Antonela Barnat
(mezzosoprană)

Dan Buciu: Cristiane pentru orchestră (p.a.a.)
Ulpiu Vlad: Sonorități și anemone III – Concert pentru
vioară, violoncel și orchestră de coarde (p.a.a.)
Liviu Dănceanu: SymConcertPhony pentru trompetă
și orchestră (p.a.a.)
Livia Teodorescu-Ciocănea: Mysterium tremendum II -
Cantată pentru mezzosoprană și orchestră (p.a.a.)

Concert realizat cu sprijinul Radio România

Dan BUCIU (n. 1943): Cristiane pentru orchestră

Dan Buciu a urmat cursurile
Conservatorului „Ciprian
Porumbescu” din București,
avându-i drept profesori,
printre alții, Tiberiu Olah și
Dan Constantinescu. După
absolvire, a continuat
perfecționarea sa prin
specializări în muzica
electronică și informatică
muzicală cu Aurel Stroe și

Dinu Ciocan (1970-1975), participând și la trei stagii de
pregătire, în cadrul celebrului Festival de Muzică
Contemporană de la Darmstadt. Simultan cu aplecarea spre
compoziție, Dan Buciu s-a afirmat și în domeniul didactic,
fiind profesor de armonie, forme și analiză muzicală în cadrul
Universității Naționale de Muzică București, instituție la care
a ocupat și funcția de rector (2000-2008). A fost distins,
printre altele, cu șase premii ale Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România, precum și cu premiul special al
Fundației „Madrigal”. (B.P.)

Lucrarea Cristiane a fost realizată, într-o prima versiune
camerală, la solicitarea directorului artistic al reputatului
ansamblu cameral "Profil", Dan Dediu. Versiunea a doua
(pentru orchestră de cameră) va fi prezentată astăzi în primă
audiție absolută. Ideea de bază este găsită în sistemul
modurilor eterofonice supraoctaviante folosite (moduri
utilizând strategia treptelor mobile din folclor). Pe aceste
scări sunt brodate trasee melodice sinuoase sugerând
elegantele viraje ale unui schior în zăpadă proaspătă,
pufoasă. Principiul curgerii continuu-discontinuu se alătură
acestei alunecări line, diafane. (Dan Buciu)

Ulpiu VLAD (n. 1945): Sonorități și anemone III - Concert
pentru vioară, violoncel și orchestră de coarde

Compozitorul, muzicologul și
profesorul Ulpiu Vlad și-a
urmat studiile la actuala
Universitate Națională de
Muzică din București, studiind
compoziția cu Anatol Vieru și
fiind îndrumat de personalități
precum Tudor Ciortea, Dan
Constantinescu, Octavian

Lazăr Cosma, Victor Giuleanu, Myriam Marbé, Aurel Stroe,
Zeno Vancea. Creația sa cuprinde lucrări simfonice,
concertante, camerale, electronice, corale și vocale,
prezentate pe scene din toată lumea. Premiat la nivel
național și internațional, compozitorul ocupă în prezent
funcția de vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România. (B.P.)

Lucrarea Sonorități și anemone III – concert pentru vioară,
violoncel și orchestră de coarde – face parte din seria
opusurilor mele cu accent pe latura expresivităţii. Cred într-o
muzică asemănătoare cu natura, în care legi general-valabile
acţionează, într-o infinită nuanţare, atât la nivelul operei, cât
şi la nivelul celor mai fine componente în raport direct cu
actul interpretativ. Privilegiul de a lucra cu energie superioară
– de a crea sisteme de generare, cumulare și transmitere a ei
–  este în noi, important este să-l descoperim, să-l activăm,
oferind orchestrei și solistilor – în cazul de față cu totul
remarcabili –  posibilități de exprimare a valenţelor tehnice şi
expresive de care dispun. (Ulpiu Vlad)

Liviu DĂNCEANU (n. 1954): SymConcertPhony – Concert
pentru trompetă și orchestră

Compozitorul, muzicologul,
dirijorul, profesorul și scriitorul
Liviu Dănceanu a studiat
compoziția sub îndrumarea lui
Ștefan Niculescu, la actuala
Universitate Națională de
Muzică din București. În 1984,
a urmat prelegerile lui Iannis
Xenakis la Seminarul

Internațional de Compoziție din Kasimiersz-Dolny (Polonia). A
făcut călătorii documentare în importante centre europene,
precum Paris, Londra, Praga, Tallin, Varșovia, Moscova, și a
susținut conferințe în Europa, SUA și Rusia. Este fondator și
director artistic al Atelierului de Muzică Contemporană
„Archaeus”, ansamblu cu care a susținut peste 500 de
concerte în Europa, SUA și Asia. Este profesor la
Universitatea Națională de Muzică din București, unde predă
istoria muzicii, iar creația și activitatea sa au fost încununate
cu numeroase premii. (B.P.)

O trompetă în centrul atenţiei aduce a concert. O orchestră
simfonică – a simfonie. Dar dacă am avea, să zicem, două
centre de interes? Probabil că atunci ar mirosi a
symconcertphony (ah, şi cu engleza asta!). Mai pe
româneşte, un fel de tocăniţă din solo şi tutti. Iar dacă privim
mai dinspre est, o musaka din patru straturi dispuse pe
verticală, dar servite consecutiv ca aperitiv, felul întâi, felul doi
şi, în sfârşit, ca desert, ultimul fiind, se putea altfel?, aproape
în exclusivitate, al trompetei. Puse la foc mic în cuptor bine
încins, straturile explodează, umflându-se cu fiecare
degustare, întru buna şi puhava lor dospire. Este un proces
invers decât cel declanşat în Quasisimfonia (Simfonia I-a),
op.13 (1983-85), unde am pus o tartă, făcută tot din patru
straturi, la frigider, prăjitura implozându-se în cele din urmă
până la extincţie. M-am gândit că după atâta îngheţ, să vină,
deh, ca în politică, şi dezgheţul. Aşa s-a născut
Symconcertphony, op.175 pentru trompetă şi orchestră.
(Liviu Dănceanu)

Livia TEODORESCU-CIOCĂNEA (n. 1959): Mysterium
tremendum II – Cantată pentru mezzosoprană și orchestră

Compozitoarea și pianista Livia
Teodorescu-Ciocănea este profesor la
Departamentul de compoziție al
Universității Naționale de Muzică din
București, unde predă compoziție,
orchestrație, forme și analize muzicale.
A studiat compoziția cu Myriam Marbé,
Anatol Vieru și s-a specializat cu
Margaret Lucy Wilkins (doctorat în
cotutelă la Universitatea Huddersfield
din Regatul Unit). A studiat pianul cu
Ana Pittiș şi Ioana Minei, urmând
cursuri de măiestrie cu Zoltán Kocsis și
Imre Rohmann în Ungaria (1985). A
fost pianist acompaniator la Opera

Națională București (1985-2001) și, începând din 2001, este
pianist colaborator al Filarmonicii „George Enescu” din
București. (B.P.)
Titlul lucrării face referire la o sintagmă teologică introdusă de
Rudolf Otto - mysterium tremendum et fascinans – care
exprimă dualitatea sentimentului religios: suntem deopotrivă



cutremurați și fascinați în fața misterului divin. Am reunit
câteva fragmente din texte religioase liturgice ortodoxe şi
catolice care ilustrează cele două atitudini: Heruvicul (în limba
română), fragment din Evanghelia după Matei (în limba
engleză) şi fragmente din Dies Irae (în limba latină). (Livia
Teodorescu-Ciocănea)

Orchestra de Cameră Radio
După două decenii de existență a primei formații de concert
la Radio România, a apărut necesitatea organizării unui
ansamblu adițional, menit să contribuie la fondul muzical de
înregistrări. În 1947 conducerea Radiodifuziunii Române a
hotărât înființarea Orchestrei de Studio. Acest ansamblu a
îmbinat activitatea de realizare în studio a înregistrărilor
speciale destinate transmisiilor radio, cu prezența pe
podiumul de concert. Prin varietatea repertoriului abordat și
prin cooptarea de soliști instrumentiști sau vocali, Orchestra
de Studio a Radiodifuziunii Române a evoluat calitativ oferind
emisiunilor muzicale numeroase titluri. Desigur, meritul
aparține în egală măsură maeștrilor aflaţi la pupitrul dirijoral:
Constantin Silvestri, Mendi Rodan, Constantin Bobescu,
Carol Litvin, Ludovic Bács. Din 1990, Orchestra de Studio s-a
transformat în Orchestra de Cameră Radio. Repertoriul
specific al formației s-a axat și pe promovarea unor lucrări
mai puțin cunoscute, în primă audiție românească, oferta
diversă și interesantă fiind unul dintre punctele de atracţie
pentru publicul meloman. La aceasta se adaugă și o bogată
reprezentare a muzicii românești. (B.P. – sursa:
http://orchestreradio.ro/)

Cristian Oroșanu (dirijor)
Dirijorul Cristian Oroşanu s-a format la clasa maeştrilor
Cristian Brâncuşi, Constantin Bugeanu, Christfried Brödel şi
Helmuth Rilling. Debutând ca instrumentist (corn) al
Orchestrei Naţionale Radio Bucureşti, Cristian Oroşanu se
lansează ca dirijor al Operei Române Cluj, apoi al Operei
Naţionale Bucureşti. Din 2004, devine dirijor permanent al
Filarmonicii de Stat Braşov. Este, deasemenea, colaborator al
Operei Naţionale Române Iaşi. Abordând un repertoriu
deosebit de vast, dirijorul Cristian Oroşanu a fost invitat de
majoritatea filarmonicilor din ţară (remarcându-se, printre
altele, în stagiunile Orchestrei Naționale Radio) sau de
orchestre de prim rang din Franţa, Germania, Scoţia,
Danemarca, Belgia, Israel, Japonia: Tonhalle Orchestra
Zürich, Deutsche Symphonie Orchester Berlin, BBC Scotish
Orchestra, Ensemble Orchestral de Paris, Orchestra
Lamoureux, Orchestra Națională din Porto, Orchestra
Simfonică Radio Daneză – cu care a câştigat Premiul II la
Concursul Internațional MALKO, 2005 –, Orchestrele
simfonice din Strasbourg şi Bruxelles, Israel Kibbutz
Orchestra. În ultimii ani, Cristian Oroşanu a avut ocazia de a
lucra ca dirijor asistent al renumiţilor Yutaka Sado, Mstislav
Rostropovich şi Ingo Metzmacher. Ca recunoaştere a
meritelor sale i s-a decernat Premiului „M. Jora” al Uniunii
Criticilor Muzicali (2005). Doctor în muzică, a desfăşurat o
activitate pedagogică academică la Cluj şi Iaşi sau a condus
cursuri de măiestrie. 

Diana Moș (vioară)
Violonista Diana Moş este profesor de muzică de cameră la
Universitatea Națională de Muzică din București și, în 2016, a
fost aleasă rector al aceleiași instituții. A fost membră a
orchestrei Filarmonicii „George Enescu” și a susținut
numeroase concerte și recitaluri camerale în România și
peste hotare. A impulsionat crearea a unor lucrări pentru
vioară, prezentându-le în primă audiție în cadrul unor
festivaluri naționale și internaționale din România, Republica
Moldova, Germania, Elveția, Polonia, Franța, Grecia, Suedia,
Italia. În prezent, este membră a ansamblului „Profil” și a
ansamblului de muzică nouă „Propuls”. Este autoarea
volumului Introducere în hermeneutica discursului muzical
(2008) și, în 2010, a câștigat bursa „George Enescu” oferită
de Institutul Cultural Român pentru un stagiu de trei luni la
Cité Internationale des Arts din Paris. (B.P.)

Mircea Marian (violoncel)
Mircea Alexandru Marian a început să studieze violoncelul la
Liceul de Muzică din Alba Iulia, cu profesoara Maria
Mărginean. A frecventat apoi Liceul de muzică „George
Enescu” din București, la clasa de violoncel a profesoarei
Anca Vartolomei. Din anul 2006, este student la Universitatea
Națională de Muzică București, la clasa maestrului Marin
Cazacu. Laureat al olimpiadelor naţionale de muzică (2002-
2006) și al numeroase concursuri naționale, a obținut, de
asemenea, Premiul I la concursurile internaționale de la
Chișinău (2007) și Liezen Austria (2008). În martie 2011 a
interpretat Concertul pentru violoncel şi orchestră de Antonín
Dvořák la Graz (Austria), în compania Orchestrei Academiei
de muzică din orașul austriac. A mai susținut recitaluri și
concerte în România, fiind violoncelist solist al Orchestrei
Române de Tineret și colaborator al Filarmonicii „George
Enescu” din București. (B.P.)

Sergiu Cârstea (trompetă)
Sergiu Cârstea a absolvit Liceul de muzică „Eugeniu Doga”
din Chișinău (acum „Ciprian Porumbescu”), iar apoi a studiat
la Conservatorul din cadrul Institutului de Cultură „Gavriil
Musicescu”. În perioada 1988-1989, a primit o bursă de studii
post-universitare la Conservatorul Superior de Muzică din
Paris, unde a studiat cu profesori de renume, precum Pierre
Thibault, Jean Douay și Antoine Curé. Din 1997 s-a stabilit în
România, fiind profesor la Facultatea de Muzică a
Universității de Vest din Timișoara și la Universitatea
Națională de Muzică din București, precum și șef de partidă
trompetă la Opera Națională din Timișoara. Susține cursuri
de măiestrie interpretativă și concerte în calitate de solist pe
scene din țară și din străinătate. Este autorul manualului
Metodă de studii tehnice moderne pentru trompetă. A fondat
cvintetul „Moldova Brass” de la Chișinău și Asociația de
Instrumentiști-Alămuri „Romanian Brass Society”. Este
fondator și director artistic al Concursului Internațional de
Alămuri din Timișoara și membru al juriului la diferite
concursuri internaționale de interpretare la instrumentele de
suflat. (B.P.)

Antonela Barnat (mezzosoprană)
Mezzosoprana Antonela Barnat, născută la Brașov, a absolvit
Universitatea Națională de Muzică din București. A fost
apreciată pe scena Operei Naționale București într-o paletă
variată de roluri. În octombrie 2010 a participat la un turneu în
Elveția, Germania și Franța, în cadrul căruia a promovat
opera Orestia II – Choeforele de Aurel Stroe, fiind invitată în
mai multe rânduri la Festivalul de Operă „Gut Immling”
(Germania). Palmaresul său cuprinde: premiul II la Concursul
Internațional de Canto „Maeștrii artei lirice – Magda
Ianculescu” (2009), București; premiul III la „Malmo Singing
Competition”(2007), Suedia; premiul I la „International
Contest for lyrical soloists”, Rodos, Grecia (2003). (B.P.)



Joi, 26 mai
Ora 17, Colegiul Noua Europă

Anna Maria BUSSE BERGER: In Search of Medieval
Music in Africa

Născută în Germania, Anna
Maria Busse Berger s-a stabilit
în SUA în 1976, unde
activează ca profesor de
istoria muzicii, în cadrul
Universității Davis din
California. A primit numeroase
distincții, precum premiul
„Alfred Einstein” al Societății

Muzicale Americane (în 1991), premiul „Colin Slim” din partea
aceleiași instituții și premiul „Bruno Nettl” din partea Societății
de Etnomuzicologie din SUA (ambele în 2014). Specializată
în muzica medievală și renascentistă, a scris despre notația
muzicală veche, despre relația dintre muzică și matematică,
despre istoriografie și arta memoriei. Actualul ei proiect
vizează muzica africană. (D.T.)

Conferință organizată în colaborare cu 
Colegiul Noua Europă

GULLIVER (3)
Ora 17, Sala George Enescu a UNMB

Ansamblul Archaeus

Liviu Dănceanu (conducerea muzicală)

Dorin Gliga (oboi), Ion Nedelciu (clarinet), Șerban
Novac (fagot), Marius Lăcraru (vioară), Anca
Vartolomei (violoncel), Sorin Rotaru (percuție), 
Rodica Dănceanu (pian), Simona Jidveanu (soprană)

Dan Voiculescu: Flori pentru două toace 
Ștefan Niculescu: Invențiuni pentru clarinet și pian
Horațiu Rădulescu: Dr. Kay Hong’s Diamond
Mountain VI op.77.6 pentru vioară și 16 spectral gongs
Ghenadie Ciobanu: La Cancion que no fue cantada y
la ultima Serenata de Juan Carlos O. pentru cello
Anatol Vieru: Rubato pentru percuție 
Pascal Bentoiu: Poetul și marea pentru soprană și
pian, pe versuri de Nina Cassian 
Aurel Stroe: Humoreske mit zwei Durchblicken zum
Leeren pentru ansamblu

Dan VOICULESCU (1940 - 2009): Flori pentru două toace

Compozitor și muzicolog, din 1963 a
fost profesor de contrapunct și
compoziție la Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, iar
din 2000 la Universitatea Națională
de Muzică din București.În 1965
devine membru al Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor din
România. Studiile sale muzicologice
se focalizează pe polifonia muzicii
baroce și muzicii secolului al XX-lea,
iar lucrările sale se cântă atât în
România, cât și în străinătate. (D.T.)

Notație la toacă nu există, în sensul că mânuirea la toacă se
transmite pe cale orală, printr-un fel de imitare. Așa cum
muzica bizantină realmente nu se poate transcrie în notația
europeană de astăzi, nici cântatul la toacă nu se poate,
practic, nota. Totuși, compozitorul Dan Voiculescu a încercat
să folosească o notație oarecum actuală. Dacă într-o

mănăstire sunt doi monahi care cântă, care bat la toacă,
fiecare se va strădui să facă „flori” cât mai frumoase, care să-
i placă lui Dumnezeu. Aceste „flori” nu sunt numai niște
accente, niște înălțimi diferite, ci sunt simboluri. Atunci când
auzim un singur sunet – asta înseamnă „unul Dumnezeu”;
auzim trei sunete – este Trinitatea; auzim patru – este
Crucea. (Alexandru Matei, http://life.hotnews.ro/stiri-muzica-
1091 0751-video-unde-provine-vorba-uciga-toaca-flori-dan-
voiculescu.htm)

Ștefan NICULESCU (1927 - 2008): Invențiuni pentru clarinet
și pian

Compozitor, muzicolog și
mentor al multor generații de
compozitori, a absolvit
cursurile Academiei Regale
de Muzică din București și
cursurile de inginerie ale
Institutului de Construcții
Civile din București. A fost
membru titular al Academiei
Române, doctor honoris

causa al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-
Napoca, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor
din România și al Societății autorilor, compozitorilor și
editorilor muzicali din Paris. A compus peste 70 de lucrări în
toate genurile muzicale, lucrări ce reflectă preocuparea sa
pentru pentru eterofonie, muzica bizantină și muzica de
avangardă. Este fondatorul festivalului de muzică
contemporană „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, ce
se desfășoară în București începând din anul 1991, în fiecare
ultimă săptămână a lunii mai. (D.T.)

După Sonata pentru clarinet și pian scrisă în 1955, Ștefan
Niculescu reia același ansamblu pentru imersiunea într-o cu
totul altă dimensiune componistică: serialismul dodecafonic
reflectat în Invențiuni pentru clarinet și pian, scrise între
1963-65. Aceste miniaturi seriale posedă o expresie
diamantin-ascetică și reprezintă un episod experimental în
creația autorului (pentru care, în acele timpuri marcate de
doctrina realismului socialist, trebuia mult curaj și spirit de
frondă), care își va găsi făgașul limbajului propriu în opusurile
de maturitate, începând cu anii `70. (Dan Dediu)

Horațiu RĂDULESCU (1942 - 2008): Dr. Kay Hong’s
Diamond Mountain VI op.77.6 pentru vioară și 16 spectral
gongs

După terminarea studiilor la
Universitatea Națională de
Muzică din București cu
Ștefan Niculescu, Tiberiu
Olah și Aurel Stroe, Horațiu
Rădulescu a plecat în
Franța, unde și-a
perfecționat tehnica de
compoziție spectrală, pentru
care va fi cunoscut și
apreciat chiar de către

Olivier Messiaen. Tipul său de spectralism, foarte diferit de
cele ale contemporanilor săi francezi Gérard Grisey și Tristan
Murail a avut scopul de a evita monodia, polifonia sau
eterofonia și de a crea un flux continuu de texturi muzicale.
(D.T.)

Ghenadie CIOBANU (n. 1957): La Cancion que no fue
cantada y la ultima Serenata de Juan Carlos O. pentru

violoncel solo

Ghenadie Ciobanu a absolvit,
în 1982, facultatea de Pian la
Institutul Muzical-Pedagogic
„Gnesin” din Moscova
(actualmente Academia Rusă
de Muzică) și, în 1986, cea de
compoziție muzicală a



Conservatorului „Gavriil Musicescu” din Chișinău. Între anii
1997-2001 a ocupat funcția de Ministru al Culturii în
Republica Moldova, iar în prezent este profesor la
Conservator și președinte al Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din Republica Moldova. S-a preocupat de
promovarea muzicii contemporane prin fondarea mai multor
festivaluri, precum Festivalul Internațional „Zilele muzicii noi”
de la Chișinău sau prin prezentarea ciclului permanent de
emisiuni despre muzica contemporană „Studioul Muzicii Noi”
la Radio Moldova. A scris muzică de film, lucrări solo,
camerale, orchestrale, corale, interpretate în Europa și în
Asia. (D.T.)

Lucrarea este un diptic pentru violoncel solo, inspirat de
cărțile scriitorului uruguayan Juan Carlos Onetti, dar
neutilizând vreo trimitere muzicală livrescă sau programatică.
Tehnica componistică adoptată implică un permanent balans
între fragmentaritate și cursivitate, între registrele acut și
grav, precum și o motivică combinatorică, specifică autorului. 

Anatol VIERU (1926 - 1998): Rubato pentru oboi și percuție

Compozitor, muzicolog, pedagog și
teoretician al muzicii contemporane
românești. A studiat la Universitatea
de Muzică din București (cu Leon
Klepper, Paul Constantinescu,
Constantin Silvestri) și la
Conservatorul din Moscova (cu Aram
Haciaturian). A predat la
Universitatea de Muzică din
București și a fost invitat să susțină
lecții și conferințe la universități din

Europa, Statele Unite ale Americii și Israel. A compus peste
120 de lucrări în toate genurile și a scris numeroase studii și
volume, printre care Cuvinte despre sunete și Cartea
Modurilor. (D.T.)

Pascal BENTOIU (1927 - 2016): Poetul și marea pe versuri
de Nina Cassian
(Notă biografică la pagina 3)

În liedurile pe versuri de Nina Cassian, spectrul expresiv se
diversifică: amprenta joriană e permeată de reflexe
impresioniste și, totodată, de inflexiuni expresioniste, vocea
declamând în stilul sprechgesang-ului. [...] O atare
îngemănare de sensibilitate are, cu siguranță, puterea de a-i
implica pe ascultători într-un act creator care, dincolo de
tehnicile componistice și poetice utilizate, rămâne
impersonal, misterios, ademenitor. (Despina Petecel-
Theodoru, „Pascal Bentoiu, căutător al esențelor poetice în
lied”, în România literară, nr. 8/2000)

Aurel STROE (1932 - 2008): Humoreske mit zwei
Durchblicken zum Leeren

Compozitor, muzicolog și
mentor a numeroase generații
de compozitori, a studiat
compoziția, în particular, cu
Marțian Negrea, urmând apoi
cursurile actualei Universități
Naționale de Muzică din
București. A profesat ca
pedagog în această instituție,

cât și în școli din străinătate (Strasbourg, Darmstadt, Illinois
și Hawaii). A publicat studii, eseuri, interviuri și articole în
reviste de specialitate din România. A compus în toate
genurile muzicale, inclusiv muzică electronică. A fost laureat
al premiului „Herder” din Viena. (D.T.)

Humoresca cu două uitături în gol, după cum s-ar putea
traduce acest titlu excentric, dat special de compozitor pentru
a incita audiența, este o miniatură nostimă à la Aurel Stroe,
în care un șuvoi pseudo-folcloric al clarinetului acompaniat
de ansamblu este întrerupt de două ”vertijuri” ciudate,
manifestate printr-un glissando de vioară, obiect sonor

aproape tactil, dar foarte eficient și înspăimântător. (Dan
Dediu)

Ansamblul Archaeus
Ansamblul de muzică contemporană „Archaeus” al Centrului
Naţional de Cultură „Tinerimea Română” din Bucureşti, a luat
fiinţă în 1985. Angajat în promovarea muzicii noi, ansamblul a
participat la numeroase evenimente din România, Europa și
SUA, unde a interpretat peste 700 de lucrări aparţinând unor
mai mult de 380 de compozitori. A înregistrat aproximativ 30
de CD-uri, mii de minute pentru Societatea Română de
Radiodifuziune şi pentru Televiziunea Română, cât şi coloana
sonoră a peste 20 de filme. Abordează, de asemenea,
muzică bizantină veche, muzică clasică și jazz. Începând din
1997 ansamblul „Archaeus” organizează în Bucureşti
Festivalul „Archaeus”, în luna octombrie a fiecărui an. (D.T.)



ULISE (4)
Ora 19, Ateneul Român

Orchestra Filarmonicii ”George Enescu”
Peter Ruzicka (dirijor)
Florian Mitrea (pian)

Peter Ruzicka: Elegie. Amintire pentru orchestră
(p.a.r.)
W. A. Mozart: Concert pentru pian și orchestră nr.21  
George Enescu: Simfonia a III-a

Concert organizat în colaborare cu Filarmonica
”George Enescu”

Peter RUZICKA (n. 1948): Elegie. Amintire pentru orchestră

Dirijor, compozitor și manager
de succes, Peter Ruzicka și-a
început studiile muzicale
(pian, oboi şi compoziţie) la
Conservatorul din Hamburg, a
studiat apoi drept şi
muzicologie în München,
Hamburg şi Berlin. În cel din
urmă centru universitar a

obţinut titlul de doctor (în 1977). A compus în toate genurile
muzicale, lucrările sale fiind distinse cu premiul oraşului
Stuttgart (cantata Esta Noche) și cu premiul Concursului
„Bartok” din Budapesta (Cvartetul de coarde). Ca dirijor,
inclusiv al lucrărilor proprii, a activat la pupitrul unor
ansambluri precum Orchestra Simfonică Germană din Berlin
(împreună cu care a înregistrat numeroase CD-uri, cu lucrări
de Gustav Mahler, Allan Pettersson şi Franz Schreker),
Orchestra Regală Concertgebouw, Sächsische
Staatskapelle din Dresda, Orchestra Simfonică Radio
Bavareză, Orchestra Simfonică NDR din Hamburg
(împreună cu care a înregistrat un ciclu de 12 lucrări
orchestrale ale lui Hans Werner Henze). (D.T.)

Ultimele 13 măsuri pe care Richard Wagner le-a scris și le-a
cântat, în seara dinaintea morții, pentru prietenii săi, la Palatul
Vendramin, au – ascunse sub forma unei declarații de
dragoste dedicate Cosimei – rezonanțele unei întrebări
misterioase. Elegia se aseamănă cu o introspecție muzicală
care, de departe, se referă la Tristan și la circumstanțele
scrierii lui. Schița pianistică a lui Wagner m-a preocupat multă
vreme. Caracterul ei deschis și nedefinit m-a îmboldit să
încerc o posibilă continuare a gândului wagnerian, să
experimentez o foarte personală apropiere și distanțare
muzicală. Am ales în acest scop potențialul sonor al unei
orchestre de coarde, susținută de impulsul și „sunetele
obscure” ale percuției. În cele din urmă, întrebarea lui Wagner
persistă. Și pare să rămână fără răspuns, chiar și astăzi...
(Peter Ruzicka, http://www.
sikorski.de/10615/de/semperoper_dresden_peter_ruzickas_el
egie_erlebt_urauffuehrung.html)   

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 - 1791): Concertul
pentru pian și orchestră nr. 21, în do major, K 467

Prezența lui Mozart în programul unui festival dedicat
exclusiv muzicii contemporane poate părea neobișnuită, dacă
nu chiar inadecvată. Și totuși, includerea în zilele SIMN 2016
a celui care, ca niciun alt compozitor din nicio altă epocă, a
devenit practic simbolul compozitorului de „muzică clasică”
par excellence, capătă o justificare tocmai din perspectiva
contemporaneității absolute de care nu încetează să se
bucure muzica mozartiană. E evident și îndeajuns subliniat:
ecourile acestei muzici se dovedesc în continuare
inepuizabile, mereu ingenioase în grația reușitei lor de a
satisface toate gusturile și vârstele, de a găsi punți de
comunicare cu orice tip de audiențe, fie ele unele cât se
poate de pretențioase sau pur și simplu melomane, de a nu
conteni, prin mecanismele lor deopotrivă transparente și
rafinate, să fascineze cetele muzicologilor, dar și să-i inspire

pe mulți compozitori din zilele noastre, oricât de avangardiști
ar fi ei. E evident și deja aproape inevitabil: Mozart reușește
să seducă, să mulțumească și să încânte pe toată lumea,
așadar și pe cei ce caută să se mențină în pas cu cele mai
noi muzici. Despre cel de-al 21-lea concert al său pentru pian
și orchestră se afirmă de obicei că împărtășește împreună cu
cel care îl precedă aceeași proaspăt cristalizată maturitate a
scriiturii, aceeași lume armonică inconfundabilă din ultimele
opere mozartiene, aceeași împletire contrastantă dintre nerv
dramatic și grație adeseori radicalizată în sensul umorului
specific operei buffe. Acest concert a căpătat, de altfel, o
celebritate aparte mai ales prin folosirea părții sale lente drept
coloană sonoră pentru destul de siroposul film suedez Elvira
Madigan, astfel încât a ajuns să apară frecvent în programele
de sală purtând subtitlul respectiv, ca și cum Mozart ar fi
intenționat să-l denumească astfel. Desigur, asocierea îi face
mai degrabă un deserviciu muzicii, întrucât feerica linie
melodică pe care pianul o profilează, în această parte lentă,
pe fundalul trioletelor toarse de către orchestră, n-ar putea fi
cuprinsă în toată senina ei lentoare dacă ascultătorul ar
percepe-o ca pe o invitație înspre visări sentimentale. Dar
oricum ar fi audiată, și muzica acestui concert reușește să
confirme pilduitoarea zicere proclamată de către Maynard
Solomon, unul dintre cei mai importanți biografi ai
compozitorului: „nu ne putem gândi la Mozart fără să ne
gândim în același timp la frumusețe; nu ne putem referi la
frumusețe fără să invocăm muzica lui”. (V.V.)

George ENESCU (1881 - 1955): Simfonia Nr. 3, în do major,
Op. 21

Compozitor, dirijor, violonist și pianist român, figura cea mai
proeminentă a componisticii românești din prima jumătate a
secolului XX. După studii private în România (între alții cu
Eduard Caudella), a studiat cu personalități marcante
(Joseph Hellmesberger Jr., Robert Fuchs, André Gédalge,
Jules Massenet, Gabriel Fauré) la conservatoarele din Viena
și Paris, începând de timpuriu o carieră internațională de
interpret virtuoz, carieră care nu i-a întrerupt însă activitatea
de compozitor, pentru care una dintre datele esențiale a fost
1931, când, după 30 de ani de lucru, a definitivat capodopera
sa, tragedia lirică Oedip. A fost un eminent profesor de vioară,
predând la Paris, Siena, la universitățile din Illinois și Harvard.
Printre discipolii lui s-a numărat Yehudi Menuhin. Îmbinând
marea tradiție a sensibilității romantice cu rafinamentul
căutărilor modale, armonice și timbrale ale limbajului modern,
a prelucrat și sublimat în mod creator teme și motive din
folclorul muzical românesc, tinzând înspre o asimilare cât mai
„organică” a acestora. A compus, între altele, cinci simfonii (a
4-a și a 5-a completate postum de către Pascal Bentoiu și
Cornel Țăranu), trei suite pentru orchestră, două rapsodii
române pentru orchestră, un poem simfonic (Vox Maris), o
simfonie de cameră, un octuor pentru instrumente de coarde,
un dixtuor pentru instrumente de suflat, două cvintete cu pian,
două cvartete de coarde, trei sonate pentru vioară și pian,
suite și sonate pentru pian. A fost președinte de onoare al
Societății Compozitorilor Români (actuala Uniune a
Compozitorilor și Muzicologilor din România) și inițiatorul unui
premiu național de compoziție ce s-a acordat, aproape anual,
între 1913-1946, celor mai promițători tineri creatori români.
În onoarea sa, Festivalul și Concursul Internațional de muzică
organizat la București o dată la doi ani îi poartă numele. (V.V.)

Enescu a început scrierea Simfoniei a III-a la Sinaia în mai
1916, cu câteva luni înainte ca România să intre în Primul
Război Mondial. Partea a doua a fost terminată în ianuarie
1918 la Iași, în timpul celor mai cumplite lupte purtate la
Oituz, Mărăști, Mărășești; a treia a fost scrisă până la sfârșitul
acelui an. În aceeași perioadă zbuciumată, Enescu se
angajase febril în împlinirea a nenumărate obligații patriotice:
mergea în turnee prin târgurile și satele Moldovei, dirijând și
concertând la vioară pentru a-i alina și ajuta financiar pe
răniții din spitale, și avusese inițiativa, aproape nebunească,
de a înființa la Iași o orchestră simfonică alcătuită din
instrumentiști refugiați și localnici. Dat fiind contextul aparte al
acestei secvențe istorice deopotrivă naționale și personale, s-
a dovedit, firește, cât se poate de tentantă și de-a dreptul



irezistibilă interpretarea celor trei părți care alcătuiesc
grandioasa Simfonie a III-a în termenii unui program
arhetipal, apropiat întrucâtva de scenariul tripticului dantesc:
de la diversitatea extremă a evenimentelor din prima parte,
care amintesc de contradicțiile și culorile – când nostalgice și
aproape lascive, când afirmative și aproape combative – ale
unui „purgatoriu” terestru, doar cariat de imperfecțiune, doar
amenințat de distrugere, încă neintrat sub zodia cataclismului
ireversibil; trecând prin limbul infernal reprezentat de partea
mediană, un fel de scherzo sau marș militar care debutează
printr-o vioiciune înșelătoare, grabnic schimonosită și
transformată într-una dintre cele mai brutale, mai terifiante
muzici scrise vreodată de Enescu, ca o aluzie explicită la
dispariția unei întregi lumi sub asaltul războiului de proporții
mondiale; simfonia acostează, în cele din urmă, la limanul
unui final paradiziac, ce levitează într-o calmă, aproape
liturgică apoteoză, preschimbând orice patimă și dor anterior
în câte-o boare de nostalgie, orice nestatornicie și neliniștire
în bruma unor funigei risipiți în lumină, propunându-și, de
fapt, reclădirea vechii lumi într-o altă ordine de valori, și
folosind, întru esențializare și purificare, tocmai aceleași idei
muzicale care în părțile precedente structuraseră coborârea
în infern. Devine manifestă, astfel, în această ultimă parte,
una dintre cele mai impresionante ipostaze ale acelei
consecvente fascinații pe care gândirea enesciană a avut-o
pentru clădirea unor luxurianțe arhitecturale gotice, a unor
mărețe hățișuri sonore care păstrează, metamorfozează și
împing ciclic toate ideile muzicale înspre finaluri conturate ca
dezvoltări culminative și deopotrivă introvertite. (V.V.)

Orchestra Filarmonicii „George Enescu”
Cu o tradiție de aproape 150 de ani, Filarmonica „George
Enescu” este un ansamblu simfonic emblematic în peisajul
muzical românesc. Fondatorul ei, Eduard Wachman, a fost
unul dintre compozitorii care și-au legat numele de
începuturile școlii naționale românești de muzică. Orchestra
și-a împletit existența cu foarte mulți muzicieni formidabili
români de anvergură internațională, precum George Enescu,
Constantin Silvestri, Sergiu Celibidache și George
Georgescu. După căderea regimului comunist, s-a aflat timp
de aproape două decenii sub conducerea dirijorului Cristian
Mandeal. În ultimul deceniu, orchestra a avut colaborări
constante și fructuoase cu dirijorii Horia Andreescu, Christian
Badea, Camil Marinescu. O putem asculta permanent în
stagiunile de la Ateneul Român, o vedem tot timpul alături de
invitați străini, o admirăm pentru repertoriul curpinzător și, de
altfel, o putem aprecia și în înregistrările deosebite realizate
(printre altele și cu integralele Enescu și Brahms). (D.T. –
sursa: Alice Tacu)

Florian Mitrea (pian)
Florian Mitrea a început studiul pianului la Liceul de Muzică
„George Enescu” din București, cu Flavia Moldovan și
Gabriela Enășescu, continuând la Royal Academy of Music
din Londra. A concertat ca solist în Europa și în Asia, dar și ca
membru în formații de muzică de cameră, precum în duo-ul
cu violoncelistul Alex Rolton, cu care a câștigat Brahms RAM
Competition. Printre cele mai recente premii, ca solist, se
numără locul patru și premiul pentru muzică de cameră la
concursul de pian „Hamamatsu”, premiul al II-lea la
concursurile „Santa Cecilia” din Porto și „Città di Imola” de la
Academia din Imola. De asemenea, un succes binemeritat l-a
constituit premiul al III-lea câștigat, în 2014, la prestigiosul
concurs internațional ARD de la München. (D.T.)

Vineri, 27 mai
Ora 13, Colegiul Noua Europă

Chico MELLO (n. 1957): Concert de bossa-nova

Chico Mello a studiat muzică și medicină în orașul său natal,
Curitiba, Brazilia. La începutul anilor `80 a urmat "Cursos
latinoamericanos de música contemporanea" (Brazil,
Uruguay) și a studiat compoziție cu Hans Joachim
Koellreutter (São Paulo), Dieter Schnebel și Witold Szalonek
(Berlin). Mai târziu, obține doctoratul în muzicologie al
Universității din Dortmund. Activează în proiecte interculturale
ca interpret instrumental, vocal și compozitor, având un
interes special pentru muzica experimentală și cea de scenă.
Lucrările sale au fost incluse în festivaluri de muzică nouă,
printre care Donaueschinger Musiktage, Stille Music-Boswil
(Elveția), Festival International de Musique Electroacustique
din Bourges (Franța), Musica Viva (München), MärzMusik
(Berlin), Angelica (Bologna), Other Minds (San Francisco),
Ultima (Oslo) și Bienal de Musica Contemporanea din Rio de
Janeiro. (D.T.)

Concert organizat în colaborare cu 
Colegiul Noua Europă

MATRIX (3)
Ora 16, Mediateca UNMB, et. 3

Partita Radicale

Ute Völker (acordeon), Karola Pasquay (flaut), 
Ortrud Kegel (flaut), Thomas Beimel (violă), Gunda
Gottschalk (vioară)

Ars Subtilior (happening, 45’)

Concert organizat în colaborare cu 
Goethe Institut Bukarest

Partita Radicale: Ars Subtilior (happening)

Ansamblul „Partita Radicale”a fost înfințat în 1989 de către un
grup de muzicieni din Wuppertal și Köln, iar din 1992
componența lui a rămas neschimbată, fiind alcătuit din
aceiași cinci muzicieni preocupați îndeosebi de muzica
clasică contemporană, de improvizație și muzică
experimentală. „Partita Radicale” performează în orice
context muzical, în festivaluri din Madrid, București sau
Dresda, dar și în birourile din Wuppertal Inland Revenue, în
cluburi de jazz din Beijing, lângă o piscină sau în camera de
zi a vecinului de peste drum. (D.T.)

Secolul 21 întâlnește arta vocală a Evului Mediu: a conduce
”străinul” în ”propriu”. Așa s-a întâmplat: un mic alai de
compozitori de la finalul secolului al XIV-lea, a căror apetență
pentru citat a constituit impulsul creator al ansamblului Partita
Radicale. Procesul citării continuă în spațiu și pune muzica în
mișcare: holurile sunt reproictate cu covoare de citate
muzicale. Sonoritățile par a urca treptele. Ușile se deschid și
benzi de sunete delicate plutesc înspre tavan. Unul spune ce
spune celălalt, ceea ce un altul a spus. Sunt utilizate nu
numai instrumente tradiționale, ci și reportofoane și laptop-uri,
medii active în procesul de citare, ca jucării ce dezvăluie
frumusețea subtilă a runelor acustice. (Thomas Beimel)



GULLIVER (4)
Ora 17, Aula UCMR

Christian Naş şi Antal Sandor (viole)

György Ligeti: Baladă și joc
György Kurtág: Jelek, játékok és üzenetek (Semne,
jocuri şi mesaje)
Nicolae Teodoreanu: Muguri și flori (p.a.a.)
Miriam Marbe: Sonata pentru două viole
Mihnea Brumariu: Duo pentru două viole (1. Wer
arbeitet, ist der Dumme 2. Masonic Music)
Máté Hollós: Viole contro violenze (părţile 1, 3, 5) 
Könczei Árpád: Broken Music pentru două viole

Concert organizat în colaborare cu 
Institutul Balassi - București, 

Editio Musica Budapest și Nemzeti Kulturális Alap

György LIGETI (1923 - 2006): Baladă și joc pentru două
viole

György Ligeti a studiat
compoziția la Academia de
Muzică „Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca (cu Ferenc
Farkas) și la Academia „Franz
Liszt” din Budapesta (cu
Sándor Veress, Pál Járdányi
și Lajos Bárdos). A activat ca
profesor de compoziție la
Hochschule für Musik und

Theater din Hamburg. A fost descris ca unul dintre cei mai
importanți compozitori de avangardă ai sfârșitului de secol
XX, o figură inovativă care a influențat profund generațiile
creatoare din ultimele decenii, lăsând în urmă concepte
precum micropolifonia și noua diatonie inspirată de muzicile
tradiționale de factură orală din Africa și Europa de Est. (D.T.)

„În 1949, pe când aveam 26 de ani, am învățat cum să
transcriu cântece populare înregistrate pe cilindrii de ceară, la
Institutul de Folclor din București. Multe din acele melodii mi-
au rămas în memorie, conducând, în 1951, la compunerea
Concertului Românesc. Din aceeași perioadă juvenilă
rememorată aici de Ligeti datează și duetul Baladă și joc,
bazat la rândul lui pe unele din cântecele culese din
România. La fel ca în cazul majorității lucrărilor compuse în
acei ani de studiu, îmbinarea dintre lentoarea expresivă
specifică baladei și exuberanța virtuoză a jocului datorează
mult stilului modernist în care Bartók a distilat melodiile
folclorice. (V.V.)

György KURTÁG (n. 1926): Jelek, játékok és üzenetek
(Semne, jocuri şi mesaje)

Născut la Lugoj, al cărui
cetățean de onoare este,
compozitorul, pianistul și
profesorul György Kurtág
locuiește, din 2002, lângă
Bordeaux. A studiat pianul cu
Magda Kardos, compoziția cu
Max Eiskovits, în Timișoara,
iar mai departe la Academia
de Muzică „Franz Liszt” din

Budapesta, avându-i apoi ca mentori pe Marianne Stein,
Olivier Messiaen și Darius Milhaud. Lucrările sale orchestrale
și camerale au fost interpretate de ansambluri și orchestre
prestigioase, iar printre premiile care i-au fost acordate se
numără Ernst von Siemens Prize și Grawemayer Award.
(D.T.)

Compuse și în repetate rânduri revizuite, începând de la
mijlocul anilor 1960 până în prezent, Semne, jocuri și mesaje
alcătuiesc o antologie sonoră în care Kurtág a colecționat de-

a lungul timpului diverse miniaturi, fragmente, „scrisori”
muzicale, elegii, tributuri, jocuri cu tehnici instrumentale,
multe inspirate de sau dedicate unor persoane cu
semnificație deosebită pentru compozitor. Unele nu durează
mai mult de câteva secunde, altele ating durata unui minut,
poate chiar a două, toate succedându-se neastâmpărate,
derutante, când sub forma pizzicatelor ghimpoase și a
glisărilor caricate, când ca niște balansări obstinate, aproape
absurde, uneori serene, alteori impertinente... Toate trec,
toate dau o mărturie elocventă despre obsesia lui Kurtág
pentru obținerea unei intensități expresive maxime prin
intermediul ingeniozității aforistice. (V.V.)

Nicolae TEODOREANU (n. 1962): Muguri și flori pentru
două viole

Compozitorul Nicolae Teodoreanu a
studiat compoziția cu Anatol Vieru,
Ștefan Niculescu și Dieter Schnebel, iar
actualmente estecercetător
etnomuzicolog la Institutul de Etnografie
și Folclor „Constantin Brăiloiu” din
București, fiind de asemenea profesor
asociat la Universitatea Națională de
Muzică din București. A beneficiat de
burse de creație și cercetare în
Germania, Austria și România. A scris
lucrări în genurile vocal, cameral,
simfonic, electronic și de operă, ale

căror înregistrări au apărut sub formă de CD în Austria,
Germania, România și Franța. A fost distins în anul 2006 cu
premiul „George Enescu” al Academiei Române, iar în anul
2011 cu premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România. (D.T.)

Este o piesă în care se întâlnesc variate forme de ornamente
(„flori”), care fac trimit la diverse spaţii cultural-istorice, de la
cele răsăritene (spre exemplu Orientul Apropiat sau
Îndepărtat) la cele apusene (precum Barocul francez). În
acest peisaj se întâlnesc ornamente care „în-muguresc” şi
ornamente „în floare”. Uneori ramurile muzicale sunt complet
goale, alteori sunt încărcate de inflorescenţe. Întreaga
compoziţie „înfloreşte” într-o parafrază la un celebru cântec
de lume (şi acesta la origine relativ „înflorat”), cunoscut mai
ales datorită lui Anton Pann: Mugur, mugur, mugurel.  

Myriam MARBÉ (1931 - 1997): Sonata pentru două viole

Myriam Marbé a studiat la
Universitatea Națională de
Muzică din București – pianul cu
Florica Musicescu și Silvia
Căpățână, iar compoziția cu
Leon Klepper și Mihail Jora.
Între 1953-1965 a fost director al
Casei de filme din București, iar
între 1954-1988, profesor la
actuala Universitate Națională
de Muzică din București. A

participat la cursurile de compoziție din timpul verii de la
Darmstadt, la Royan Festival for Contemporary Music în
Franța, și la Mannheim, în urma obținerii unei burse. Lucrările
ei, care au fost premiate pe plan național și internațional,
împletesc tradiția muzicii românești, bizantine și folclorice, cu
tehnici componistice moderne, în special improvizatorice.
(D.T.)

Expresia lucrărilor lui Miriam Marbe, chiar și a celor elaborate
riguros ca structură – cum ar fi Sonata pentru clarinet solo
sau Sonata pentru două viole – este predominant
incantatorie. Ascultată, muzica dă sentimentul unei libertăți
improvizatorice, al unui aport creator realizat sur place.
Relevantă cu deosebire pentru aspectul arhetipal este partea
a II-a a Sonatei pentru două viole, care se cheamă Cântec.
Într-adevăr, auzindu-i depănarea, melodia violei lasă impresia
unui cântec lung, foarte apropiat de expresia populară, cu
spații sonore și sufletești imense. Este un sugestiv exemplu



Duminică, 22 mai
NIRVANA (1)

Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 19.00
Trio MaXeMa

Matthias Ziegler (flaute)
Xenia Schindler (harpă)

Marius Ungureanu (violă)

Toru Takemitsu: And Then I Knew 'Twas Wind
Alfred Zimmerlin: Nachtstundenstücke
Dan Dediu: Trio op.87 (p.a.r.)

Concert organizat 
în colaborare cu Pro Helvetia

Luni, 23 mai
GULLIVER (1)

Aula UCMR, ora 17.00  
Bianca Manoleanu (soprană)

Remus Manoleanu (pian)

Pascal Bentoiu: Ciclul Incandescențe op.24 
Cornel Țăranu: Siciliana-Blues (p.a.a.)
Ede Terényi: din Ciclul Carmina Bianca
Theodor Grigoriu: Ciclul Poeți și Abisul Timpului

ULISE (1)

Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 19.00  
Orchestra Concerto a UNMB

Bogdan Vodă (dirijor), Mikko Raasakka (clarinet
bas)

Vlad Baciu: Carmin (p.a.a.)
Adina Dumitrescu: As they met me – Concert
pentru clarinet bas și orchestră (p.a.a.)
Tiberiu Olah – Simfonia I

Concert organizat în colaborare cu 
Universitatea Națională de Muzică din București

MATRIX (1)
Sala ”Auditorium” a UNMB, ora 21.00  

Matthias Ziegler (flaute)

Toshio Hosokawa: Vertical Song for flute solo
Heinz Holliger: Lied für Flöte solo
Matthias Ziegler: Ave Kingma for Alto Flute; Stop
n’ Go for Bass Flute; Contrabasics for
Contrabass Flute; Recercada Primera; La
Rusna; Maschad

Concert organizat 
în colaborare cu Pro Helvetia

Marți, 24 mai
GULLIVER (2)

Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 17.00
Marius Ungureanu (violă)
feat. Verona Maier (pian) și 
Alexandru Matei (percuție)

Wolf von Aichelburg: Sonată pentru violă și pian
Alfred Zimmerlin: at the still point, there the
dance is pentru violă solo
Edison Denisov: Es ist genug. Variationen
über das Choralthema von J. S. Bach pentru
violă și pian
Luciano Berio: Naturale pentru violă, percuție și
bandă

Concertul va fi urmat de lansarea revistei ”Secolul
21” – Wolf Aichelburg și Cercul literar de la

Sibiu. Participă Alina Ledeanu, 
Marius Ungureanu și Dan Dediu

Partener: Fundația Secolul 21

Joi, 26 mai

Colegiul Noua Europă, ora 17.00
In Search of Medieval Music in Africa -
conferință susținută de prof. dr. Anna Maria Busse
Berger (University of California, Davis/ SUA)

Conferință organizată 
în colaborare cu Colegiul Noua Europă

GULLIVER (3)

Sala ”G. Enescu” a UNMB, ora 17.00
Ansamblul Archaeus

Liviu Dănceanu
(conducerea muzicală)

Simona Jidveanu (soprană)

Dan Voiculescu: Flori pentru două toace
Ștefan Niculescu: Invențiuni pentru clarinet și pian
Horațiu Rădulescu: Dr. Kay Hong’s Diamond
Mountain VI op.77.6 pentru vioară și 16 spectral
gongs
Ghenadie Ciobanu: La Cancion que no fue
cantada y la ultima Serenata de Juan Carlos O.
pentru cello
Anatol Vieru: Rubato pentru oboi și percuție 
Pascal Bentoiu: Poetul și marea pentru
soprană și pian, pe versuri de Nina Cassian 
Aurel Stroe: Humoreske mit zwei Durchblicken
zum Leeren pentru ansamblu

ULISE (4)
Ateneul Român, ora 19.00 

Orchestra Filarmonicii ”George Enescu”
Peter Ruzicka (dirijor)

Florian Mitrea (pian)

Peter Ruzicka: Elegie. Amintire pentru
orchestră (p.a.r.)
W. A. Mozart: Concert pentru pian și orchestră nr.21 
George Enescu: Simfonia a III-a

Concert organizat 
în colaborare cu Filarmonica ”George Enescu”

Vineri, 27 mai

Colegiul Noua Europă, ora 13.00

Concert de bossa-nova susținut de
compozitorul și cantautorul Chico Mello
(Brazilia/Germania)

Concert organizat 
în colaborare cu Colegiul Noua Europă

MATRIX (3)

UNMB – Mediateca, et. 3, ora 16.00
Partita Radicale

Ars Subtilior (happening, 45’)
Concert organizat în colaborare cu 

Institutul Goethe, București

GULLIVER (4)

Aula UCMR, ora 17.00
Christian Naş şi Antal Sandor (viole)

György Ligeti: Baladă și joc
György Kurtág: Jelek, játékok és üzenetek
(Semne, jocuri şi mesaje)
Nicolae Teodoreanu: Muguri și flori (p.a.a.)
Miriam Marbe: Sonata pentru două viole
Mihnea Brumariu: Duo pentru două viole
Máté Hollós: Viole contro violenze (părţile 1, 3, 5)
Könczei Árpád: Broken Music pentru două viole

Concert organizat în colaborare cu Institutul
Balassi - București, Editio Musica Budapest și

Nemzeti Kulturális Alap

MATRIX (2)

Studioul de operă al UNMB, ora 19.00 
VisEle Gam - Visual-Electro-Game

Ansamblul de percuție Game, 
conducerea muzicală Alexandru Matei

Visual Artist: Alexandru Patatics
Dan Bujor (light design), 

Dan Alexandru (inginer de sunet), 
Cătălin Crețu (procesare audio în timp real)

Sebastian Androne: Stone's Yearning (p.a.a)
Cătălin Crețu: Fragmentarium (p.a.a)
Mihai Măniceanu: Mishiba (p.a.a)
Mihai Murariu: Hypernova (p.a.a)
Adina Sibianu: Untuned patterns (p.a.a)

O producție a Centrului de Muzică 
electroacustică și Multimedia UNMB

Miercuri, 25 mai

Colegiul Noua Europă, ora 17.00
Nietzsche versus Wagner, Wagner versus
Nietzsche – conferință susținută de prof. dr.
Karol Berger (Stanford University/ SUA)

Conferință organizată în colaborare cu 
Colegiul Noua Europă

Sala ”Aquarium”, Mediateca UNMB, ora 15.00
Lansare de carte: volume de prof. univ. dr.
Gheorghe Duțică (Universitatea de Arte
”George Enescu”, Iași). 
Vor lua cuvântul autorul, Viorel Munteanu, Dan
Dediu

NIRVANA (2)

Sala ”Auditorium” a UNMB, ora 16.00
Barrie Webb (trombon)

Cain Katsumi Yokoyama – Requiem…ad vitam
aeternam (p.a.r.)

ULISE (2)
Sala ”Auditorium” a UNMB, ora 17.00

Cvartetul de coarde Solartis

Corneliu Dan Georgescu: Cvartet de coarde
nr. 16 “Atemporal Landscape” (p.a.a.)
Bogdan Vodă: Cvartet de coarde (p.a.a.)
Viorel Munteanu: Cvartet de coarde nr. 2
Frank Zabel - Dance Macabre

Concert realizat cu sprijinul 
Muzeului Național ”George Enescu” din

București

ULISE (3)

Radio România, 
Studioul Mihail Jora, ora 19.00 
Orchestra de Cameră Radio

Cristian Oroșanu (dirijor)
Diana Moș (vioară), Mircea Marian (violoncel), 

Sergiu Cârstea (trompetă), Antonela Bârnat
(mezzosoprană)

Dan Buciu: Cristiane pentru orchestră (p.a.a.)
Ulpiu Vlad: Sonorități și anemone III – Concert
pentru vioară, violoncel și orchestră de coarde
(p.a.a.)
Liviu Dănceanu: SymConcertPhony pentru
trompetă și orchestră (p.a.a.)
Livia Teodorescu-Ciocănea: Mysterium
tremendum II pentru mezzosoprană și orchestră
(p.a.a.)

Concert realizat cu sprijinul Radio România

Program (cronologic)



ULISE

1.
Luni, 23 mai

Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 19.00  
Orchestra Concerto a UNMB

Bogdan Vodă (dirijor), Mikko Raasakka (clarinet
bas)

Vlad Baciu: Carmin (p.a.a.)
Adina Dumitrescu: As they met me – Concert
pentru clarinet bas și orchestră (p.a.a.)
Tiberiu Olah – Simfonia I

2.
Miercuri, 25 mai

Sala ”Auditorium” a UNMB, ora 17.00 
Cvartetul de coarde Solartis

Corneliu Dan Georgescu: Cvartet de coarde
nr. 16 “Atemporal Landscape” (p.a.a.)
Bogdan Vodă: Cvartet de coarde (p.a.a.)
Viorel Munteanu: Cvartet de coarde nr. 2
Frank Zabel - Dance Macabre

3.
Miercuri, 25 mai

Societatea Radio România, 
Studioul Mihail Jora, ora 19.00 
Orchestra de Cameră Radio

Cristian Oroșanu (dirijor)
Diana Moș (vioară), Mircea Marian (violoncel), 

Sergiu Cârstea (trompetă), Antonela Bârnat
(mezzosoprană)

Dan Buciu: Cristiane pentru orchestră (p.a.a.)
Ulpiu Vlad: Sonorități și anemone III – Concert
pentru vioară, violoncel și orchestră de coarde
(p.a.a.)

Liviu Dănceanu: SymConcertPhony pentru
trompetă și orchestră (p.a.a.)
Livia Teodorescu-Ciocănea: Mysterium
tremendum II pentru mezzosoprană și
orchestră (p.a.a.)

4.
Joi, 26 mai

Ateneul Român, ora 19.00 
Orchestra Filarmonicii ”George Enescu”

Peter Ruzicka (dirijor)
Florian Mitrea (pian)

Peter Ruzicka: Elegie. Amintire pentru
orchestră (p.a.r.)
W. A. Mozart: Concert pentru pian și orchestră
nr.21 
George Enescu: Simfonia a III-a

5.
Vineri, 27 mai

Societatea Radio România, 
Studioul Mihail Jora, ora 19.00

Orchestra Națională Radio și Corul Academic
Radio

Gheorghe Costin (dirijor), Ciprian Țuțu (dirijorul
corului)

Emil Vișenescu (clarinet), 
Sorin Petrescu (pian)

Doina Rotaru – Fragile II pentru clarinet și
orchestră (p.a.r.)
Adrian Iorgulescu – Ipostaze I pentru pian și
orchestră
Anatol Vieru – Simfonia a V-a pentru cor și
orchestră

GULLIVER

1.
Luni, 23 mai

Aula UCMR, ora 17.00  
Bianca Manoleanu (soprană), 

Remus Manoleanu (pian)

Pascal Bentoiu: Ciclul Incandescențe op.24 
Cornel Țăranu: Siciliana-Blues (p.a.a.)
Ede Terényi: din Ciclul Carmina Bianca
Theodor Grigoriu: Ciclul Poeți și Abisul
Timpului

2.
Marți, 24 mai

Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 17.00 
Marius Ungureanu (violă)

feat. Verona Maier (pian) și  
Alexandru Matei (percuție)

Wolf von Aichelburg: Sonată pentru violă și pian
Alfred Zimmerlin: at the still point, there the
dance is pentru violă solo
Edison Denisov: Es ist genug. Variationen
über das Choralthema von J. S. Bach pentru
violă și pian
Luciano Berio: Naturale pentru violă, percuție și
bandă

3.
Joi, 26 mai

Sala ”G. Enescu” a UNMB, ora 17.00 
Ansamblul Archaeus

Liviu Dănceanu (conducerea muzicală)
Simona Jidveanu (soprană)

Dan Voiculescu: Flori pentru două toace
Ștefan Niculescu: Invențiuni pentru clarinet și pian
Horațiu Rădulescu: Dr. Kay Hong’s Diamond
Mountain VI op.77.6 pentru vioară și 16
spectral gongs
Ghenadie Ciobanu: La Cancion que no fue
cantada y la ultima Serenata de Juan Carlos O.
pentru cello
Anatol Vieru: Rubato pentru oboi și percuție 
Pascal Bentoiu: Poetul și marea pentru
soprană și pian, pe versuri de Nina Cassian 
Aurel Stroe: Humoreske mit zwei Durchblicken
zum Leeren pentru ansamblu

4.
Vineri, 27 mai

Aula UCMR, ora 17.00  
Christian Naş şi Antal Sandor (viole)

György Ligeti: Baladă și joc
György Kurtág: Jelek, játékok és üzenetek
(Semne, jocuri şi mesaje)
Nicolae Teodoreanu: Muguri și flori (p.a.a.)
Miriam Marbe: Sonata pentru două viole
Mihnea Brumariu: Duo pentru două viole
Máté Hollós: Viole contro violenze (părţile 1, 3, 5)
Könczei Árpád: Broken Music pentru două viole

5.
Sâmbătă, 28 mai

Aula UCMR, ora 11.00  
Claudia Codreanu (mezzosoprană), 

Diana Vodă-Nuțeanu (pian)

Adrian Rațiu - Hommage a Eric Satie. 3 lieduri
pe versuri de Tristan Tzara (1994)
Diana Vodă-Nuțeanu – Patima pe versuri de
Nina Cassian  (2015)

6.
Sâmbătă, 28 mai

Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 19.00
Ansamblul AdHOC

Matei Pop (dirijor)

Alexandru Mihalcea: Bolta pentru clarinet,
vioară, violoncel și pian 
Heinz Holliger: Studie über Mehrklänge für Oboe
(p.a.)
Adrian Pop: Ricorrenze (p.a.)
Tiberiu Herdlicska: Xibalba pentru flaut şi pian
(p.a.)
Robert Moser: Pierrot soldat / Extended moments I
(p.a.)
Aurelian Băcan: Shaman (p.a.)
Stefan Wirth: Vitruvius Teutsch (p.a.)
Cristian Bence-Muk: Tulburarea apelor
(p.a.a.)

Dan Constantinescu - Six poemes francaispe
versuri de Rainer Maria Rilke și Nicolae
Coman
Olguta Lupu – Psalm pe versuri de Tudor
Arghezi (2015)
Didier Schein – din ciclul Indicateur des
chemins de coeur: Demmarage și Regle pe
versuri de Tristan Tzara (2013)

6.
Duminică, 29 mai

Sala ”G. Enescu” a UNMB, ora 11.00  
Ansamblul pAs cLassique

Mircea Pădurariu (dirijor)

Cornel Țăranu: Barroccoco
Maia Ciobanu: Jurnal 2016 (p.a.a.)
Carmen Cârneci: Exil secund
Sorin Lerescu: Sunet-Formă-Culoare II (p.a.a.)
George Balint: Hunab-Ku

7.
Duminică, 29 mai

Ateneul Român, ora 17.00  
Corul Madrigal – Marin Constantin

Anna Ungureanu (dirijoare)

Folclor suedez: Värmlandsvisan
Anders Őhrwall: Polka från Rättwik
Marin Constantin: Heteros
Ola Gjeilo: Unicornis captivatur
Sabina Ulubeanu: In vino veritas
Ola Gjeilo: Northern Lights
Cristian Alexandru Petrescu: Luna în apă
Henk Badings: Vocalizzo burlesco
Grigore Cudalbu: Quasi Motet
Vytautas Miskinis: Pater noster
Pelle Olofson: Hear My Prayer

Program (tematic)



NIRVANA 

1.
Duminică, 22 mai

Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 19.00
Trio MaXeMa

Matthias Ziegler (flaute)
Xenia Schindler (harpă)

Marius Ungureanu (violă)

Toru Takemitsu: And Then I Knew 'Twas Wind
Alfred Zimmerlin: Nachtstundenstücke
Dan Dediu: Trio op.87 (p.a.r.)

2.
Miercuri, 25 mai

Sala ”Auditorium” a UNMB, ora 16.00 
Barrie Webb (trombon)

Cain Katsumi Yokoyama – Requiem…ad vitam
aeternam (p.a.r.)

ULISE (2)
Sala ”Auditorium” a UNMB, ora 17.00 

Cvartetul de coarde Solartis

Corneliu Dan Georgescu: Cvartet de coarde
nr. 16 “Atemporal Landscape” (p.a.a.)
Bogdan Vodă: Cvartet de coarde (p.a.a.)
Viorel Munteanu: Cvartet de coarde nr. 2
Frank Zabel - Dance Macabre

3.
Vineri, 27 mai

Studioul de Operă și Multimedia 
al UNMB, ora 17.00 

Ansamblul SonoMania

Diana Rotaru – În trup - operă de cameră (p.a.)
Libret: Ciprian Măceșaru

Coregrafie: Cristina Lilienfeld
Scenografie: Anca Albani

Asistent scenografie: Tara Dobrovolschi
Proiecţii video: Mihai Militaru

Lumini: Michael Eigemann
4.
Sâmbătă, 28 mai

Studioul de operă al UNMB, ora 17.00
Trio Contraste

Violeta Dinescu: Nosferatu (1922) de Friedrich
Wilhelm Murnau (film mut cu muzică live – prima
ecranizare a romanului Dracula de Bram Stoker)

5.
Duminică, 29 mai

Sala ”G. Enescu” a UNMB, ora 19.00 
Profil-Sinfonietta

Tiberiu Soare (dirijor)

Chico Mello (Brazilia) – das árvores  IIpentru
ansamblu (p.a.r.)
Călin Ioachimescu – Oratio II pentru
ansamblu
Octavian Nemescu – Muzica etajelor I, II, III, a
minutelor 17-40  ale unei ORE Fatale pentru
ansamblu (p.a.a.)
Yinam Leef (Israel) – Impro’s Imprintafter
Bartók Op. 20 No. 3 pentru ansamblu (p.a.r.)

MATRIX

1.
Luni, 23 mai

Sala ”Auditorium” a UNMB, ora 21.00  
Matthias Ziegler (flaute)

Toshio Hosokawa: Vertical Song for flute solo
Heinz Holliger: Lied für Flöte solo
Matthias Ziegler: Ave Kingma for Alto Flute; Stop
n’ Go for Bass Flute; Contrabasics for
Contrabass Flute; Recercada Primera; La
Rusna; Maschad

2.
Marti, 24 mai

Studioul de operă al UNMB, ora 19.00 
VisEle Gam - Visual-Electro-Game

Ansamblul de percuție Game, 
conducerea muzicală Alexandru Matei

Visual Artist: Alexandru Patatics
Dan Bujor (light design), 

Dan Alexandru (inginer de sunet), 
Cătălin Crețu (procesare audio în timp real)

Sebastian Androne: Stone's Yearning (p.a.a)
Cătălin Crețu: Fragmentarium (p.a.a)
Mihai Măniceanu: Mishiba (p.a.a)
Mihai Murariu: Hypernova (p.a.a)
Adina Sibianu: Untuned patterns (p.a.a)

3. 
Vineri, 27 mai

UNMB – Mediateca, et. 3, ora 16.00
Partita Radicale

Ars Subtilior (happening, 45’)

4.
Vineri 27 mai

Mediateca UNMB, sala Aquarium, ora 21.00  

Music box: Sound Installations and Video-
music
A german sound -  o expoziție mobilă de artă
sonoră contemporană
producător: Deutscher Musikrat, cu sprijinul
Goethe-Institut București
curatori: Stefan Fricke și Johannes S.
Sistermanns cuvânt de deschidere: Johannes
S. Sistermanns 

Sound art installation
Ciprian Ciuclea: SIGNAL. 8 MINUTES
AFTER.
curator: Cătălin Crețu

Video-music
Gheorghe Costinescu: One Minute Tribute:
9/11/2001
Gheorghe Costinescu: Tai-Chi on the
Hudson-for string quartet and animation
Mihaela Vosganian: Saturnian - “Lord of the
rings” - pentru mediu electronic și foto-video-
design: Mihai Cucu

5.
Sambata, 28 mai

Aula UCMR, ora 21.00
Irinel Anghel & Friends
Postumanism (50’)

Program (tematic)



NIRVANA (3)

Studioul de Operă și Multimedia 
al UNMB, ora 17.00 

Ansamblul SonoMania

Diana Rotaru – În trup - operă de cameră (p.a.)
Libret: Ciprian Măceșaru

Coregrafie: Cristina Lilienfeld
Scenografie: Anca Albani

Asistent scenografie: Tara Dobrovolschi
Proiecţii video: Serioja Bocsok, Alina Ușurelu

Lumini: Michael Eigemann

ULISE (5)

Radio România, 
Studioul Mihail Jora, ora 19.00

Orchestra Națională Radio și Corul Academic
Radio

Gheorghe Costin (dirijor), Ciprian Țuțu (dirijorul
corului)

Emil Vișenescu (clarinet), 
Sorin Petrescu (pian)

Doina Rotaru – Fragile II pentru clarinet și orchestră
(p.a.r.)
Adrian Iorgulescu – Ipostaze I pentru pian și
orchestră
Anatol Vieru – Simfonia a V-a pentru cor și
orchestră

Concert realizat cu sprijinul
Radio România

MATRIX (4)

Mediateca UNMB, sala Aquarium, ora 21.00  

Music box: Sound Installations and Video-
music
A german sound -  o expoziție mobilă de artă
sonoră contemporană
producător: Deutscher Musikrat, cu sprijinul
Goethe-Institut București
curatori: Stefan Fricke și Johannes S.
Sistermanns cuvânt de deschidere: Johannes
S. Sistermanns 

Sound art installation
Ciprian Ciuclea: SIGNAL. 8 MINUTES AFTER.
curator: Cătălin Crețu

Video-music
Gheorghe Costinescu: One Minute Tribute:
9/11/2001
Gheorghe Costinescu: Tai-Chi on the Hudson-
for string quartet and animation
Mihaela Vosganian: Saturnian - “Lord of the
rings” - pentru mediu electronic și foto-video-
design: Mihai Cucu

Concert organizat în colaborare cu 
Goethe Institut, București și NouMax

Sâmbătă, 28 mai

UNMB Sala ”Dinu Lipatti”, ora 9.00

Simpozion internațional de muzicologie.
Repere în muzica românească: Anatol Vieru,
Dorel Pașcu și Cristina Rădulescu-Pașcu. 
Coordonator științific: Olguța Lupu

SECȚIUNEA I - ANATOL VIERU
Iulia Cibișescu-Duran - Modalism și sintaxă în
Cvartetul de coarde nr.7 de Anatol Vieru
Livia Teodorescu-Ciocănea și Joël Crotty -
Anatol Vieru’s 5th Symphony: a musical
esthetics associated with Eminescu and prime
numbers

Adrian Pop: Ricorrenze (p.a.)
Tiberiu Herdlicska: Xibalba pentru flaut şi pian
(p.a.)
Robert Moser: Pierrot soldat / Extended moments I
(p.a.)
Aurelian Băcan: Shaman (p.a.)
Stefan Wirth: Vitruvius Teutsch (p.a.)
Cristian Bence-Muk: Tulburarea apelor (p.a.a.)

Concert realizat în cadrul proiectului "Academia
Sighişoara" co-finanţat printr-un grant din

partea Elveției prin intermediul contribuției
Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

MATRIX (5)
Aula UCMR, ora 21.00

Irinel Anghel & Friends

Postumanism (50’)
Deranj artistic temporar de Irinel Anghel
Performance retrofuturist cu 3 inițieri
perturbante 

Artiști: „13” - Irinel Anghel & Friends
Invitat: Daniel Stancu (performance: Legături
care consumă). 
Asistent coordonare: Elena Apostol

Duminică, 29 mai
GULLIVER (6)

Sala ”G. Enescu” a UNMB, ora 11.00
Ansamblul pAs cLassique

Mircea Pădurariu (dirijor)

Cornel Țăranu: Barroccoco
Maia Ciobanu: Jurnal 2016 (p.a.a.)
Carmen Cârneci: Exil secund
Sorin Lerescu: Sunet-Formă-Culoare II (p.a.a.)
George Balint: Hunab-Ku

GULLIVER (7)

Ateneul Român, ora 17.00  
Corul Madrigal – Marin Constantin

Anna Ungureanu (dirijoare)

Folclor suedez: Värmlandsvisan
Anders Őhrwall: Polka från Rättwik
Marin Constantin: Heteros
Ola Gjeilo: Unicornis captivatur
Sabina Ulubeanu: In vino veritas
Ola Gjeilo: Northern Lights
Cristian Alexandru Petrescu: Luna în apă
Henk Badings: Vocalizzo burlesco
Grigore Cudalbu: Quasi Motet
Vytautas Miskinis: Pater noster
Pelle Olofson: Hear My Prayer

NIRVANA (5)

Sala ”G. Enescu” a UNMB, ora 19.00 
Profil-Sinfonietta

Tiberiu Soare (dirijor)

Chico Mello (Brazilia) – das árvores  IIpentru
ansamblu (p.a.r.)
Călin Ioachimescu – Oratio II pentru ansamblu
Octavian Nemescu – Muzica etajelor I, II, III, a
minutelor 17-40  ale unei ORE Fatale pentru
ansamblu (p.a.a.)
Yinam Leef (Israel) – Impro’s Imprint after
Bartók Op. 20 No. 3 pentru ansamblu (p.a.r.)

Dana Cristina Probst - La drum, însoțită de
Anatol Vieru
Lena Conta-Vieru - Cele două sonate pentru
pian de Anatol Vieru
Liviu Marinescu - Solistul şi eternul său alter
ego în muzica lui Anatol Vieru
Olguța Lupu - Dizidența melodiei în creația lui
Anatol Vieru
Corneliu Dan Georgescu - Anatol Vieru,
generaţia sa şi „spiritul timpului”
Andrei Vieru - Timpul în creația muzicală și
eseistică a lui Anatol Vieru

SECȚIUNEA a II-a: CRISTINA RĂDULESCU-
PAȘCU
Valentina Sandu-Dediu - Cristina Rădulescu-
Pașcu: ghidul ideal prin spațiile folcloristicii și
etnomuzicologiei
Adina Dumitrescu și Dana Cristina Probst -
Bucuria împărtășirii tradițiilor muzicale românești
Mihaela Nubert-Chețan - In memoriam Cristina
Rădulescu-Pașcu. Manuscrise din Arhiva
Institutului de Etnografie și Folclor ”Constantin
Brăiloiu”
Constantin Secară - Cristina Rădulescu-Paşcu,
cercetător şi profesor. Rolul şi locul său în
cercetarea şi didactica etnomuzicologică
românească

SECȚUNEA A III-a: DOREL PAȘCU-
RĂDULESCU
Dan Buciu - Dorel Pașcu - schiță pentru un
portret
Marius Ungureanu - Drumul spre interioritate
Ion Ivan Roncea - Dorel, așa cum l-am
cunoscut eu
Roman Vlad - Dorel Pașcu-Rădulescu -
remarcabil model uman și profesional

GULLIVER (5)

Aula UCMR, ora 11.00
Claudia Codreanu (mezzosoprană)

Diana Vodă-Nuțeanu (pian)

Adrian Rațiu - Hommage a Eric Satie. 3 lieduri
pe versuri de Tristan Tzara (1994)
Diana Vodă-Nuțeanu – Patima pe versuri de
Nina Cassian  (2015)
Dan Constantinescu - Six poemes francaispe
versuri de Rainer Maria Rilke și Nicolae Coman
Olguta Lupu – Psalm pe versuri de Tudor
Arghezi (2015)
Didier Schein – din ciclul Indicateur des
chemins de coeur: Demmarage și Regle pe
versuri de Tristan Tzara (2013)

Mediateca UNMB, 
Sala de proiecție, ora 15.00

Workshop cu compozitorul Yinam Leef
(Jerusalem Academy of Music an Dance, Israel)

NIRVANA (4)

Studioul de operă al UNMB, ora 17.00
Trio Contraste

Violeta Dinescu: Nosferatu (1922) de Friedrich
Wilhelm Murnau (film mut cu muzică live – prima
ecranizare a romanului Dracula de Bram
Stoker)

ULISE (6)

Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 19.00
Ansamblul AdHOC

Matei Pop (dirijor)

Alexandru Mihalcea: Bolta pentru clarinet,
vioară, violoncel și pian 
Heinz Holliger: Studie über Mehrklänge für
Oboe (p.a.)

Program (cronologic)



de rigoare îmbinată cu aparența non-rigorii și în special cu
sentimentul de libertate, de curgere melopeică. (Laura
Manolache, „Archetypal approach to the works of Tiberiu
Olah and Miriam Marbe”, în Musicology Papers, 23/2009,
Cluj-Napoca; p. 84)

Mihnea BRUMARIU (n. 1958): Duo pentru două viole

Mihnea Brumariu a absolvit în
1982 compoziţia la clasa lui
Aurel Stroe din cadrul actualei
Universități Naționale de
Muzică din București. A urmat
alte cursuri postuniversitare în
Anglia, cu Paul Patterson, în
Franţa, cu Iannis Xenakis, şi
în Polonia, cu Zygmunt

Krauze. A predat semantică muzicală, muzică de film şi de
teatru la Universitatea de Teatru şi Film din Bucureşti. Printre
compozițiile sale se înscriu lucrări simfonice, lucrări de
cameră și opera Matca, după piesa lui Marin Sorescu, pe un
libret propriu. (D.T.)

Máté HOLLÓS (n. 1954): Viole contro violenze (părţile 1, 3, 5)

Máté Hollós, compozitor de
origine maghiară, a absolvit
cursurile Academiei de Muzică
„Franz Liszt” din Budapesta.
Cu toate că majoritatea
lucrărilor sale sunt dedicate
muzicii de cameră, Hollós a
scris și un oratoriu, piese

simfonice și lucrări pentru orchestre de coarde, dar și piese
corale. Printre comenzile primite din Statele Unite ale
Americii, Canada și Franța, cea mai importantă este
Concertul pentru pian, dedicat unei orchestre engleze și
înregistrat pe CD. (D.T.)

Árpád KÖNCZEI (n. 1959): Duó 2, pentru viole

Árpád Könczei este un compozitor,
coreograf și editor transilvănean.
Născut la Marghita în 1959, și-a
terminat studiile la Liceul de Muzică
din Cluj Napoca. În 1983 a absolvit
Academia Gh. Dima din Cluj Napoca
la secția compoziție. Pe lângă studiile
sale muzicale, prin îndrumarea tatălui
său, a început să se intereseze și de
muzică și dans folcloric. Între 1990-
1995 fost director artistic și coreograf
al ansamblului folcloric “Háromszék”

din Sfântu Gheorghe, iar între 2000-2005 a avut aceași
funcție la ansamblul folcloric “Maros” din Târgu Mureș. Din
1995 până în 2013 a lucrat la televiziunea din Ungaria, “Duna
Tv”, unde a fost editor a mai multor programe de gen
folcloric: Tálentum, Kézjegy, Élő népzene, Etnoklub. Árpád
Könczei e prezent și în lumea teatrului, compunând muzică
pentru piese de teatru colaborând cu mai multe instituții de
prestigiu din Ungaria și România. În 2012 a fost distins cu
premiul UNITER pentru muzica lui de teatru.

Christian Naș (violă)
Christian Naș s-a născut în Cluj-Napoca unde a absolvit
cursurile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”. La
propunerea dirijorului Nikolaus Harnoncourt, a primit o bursă
pentru continuarea studiilor la Conservatorul din Graz,
Austria. În anul 1977 a devenit prim solist al Orchestrei
Simfonice din Graz, iar din anul 1999 este membru al
Orchestrei Radio din Stuttgart. Ca muzician de cameră, este
invitat regulat la festivaluri din Germania, Austria, Japonia și
România, printre care se numără Chiemgauer Musikfrühling,
Kulturwald, Boswil Sommer sau SoNoRo. Primul său CD,
Songs and Dances of Life, a apărut la editura Humanitas
Multimedia din România și la casa de discuri Solo-Musica din
München. (D.T.)

Antal Sandor (violă)
Sándor Antal s-a născut la Miercurea Ciuc. Și-a început
cariera profesionistă ca membru al Filarmonicii de Stat din
Oradea. Muzician avid de permanentă dezvoltare, a absolvit
Academia de Muzică din Cluj, continuându-și studiile cu un
Masterat la Conservatorul din Graz. Muzicieni precum György
Kurtág, Robert Levin, Csaba Erdélyi, Ervin Schiffer, Eszter
Haffner, Răzvan Popovici, Roland Daugareil și-au pus
amprenta asupra tânărului Sándor Antal, devenind cu ajutorul
lor unul dintre acei muzicieni versatili, care pot aborda cu
ușurință atât repertoriul de orchestră, cât și cel de muzică de
cameră sau folclor. Între perioada 2008 și 2015 era membru
al celebrei “Philarmonie der Nationen” din Germania. Din
septembrie 2015 este solo-violist la Filarmonica din Brno,
Cehia.



NIRVANA (3)
Ora 17, Studioul de Operă și Multimedia al
UNMB

În trup - operă de cameră

Libret: Ciprian Măceșaru
Muzica: Diana Rotaru

Distribuţie:
HAMLET/CERBUL/BĂRBATUL: Irina Ungureanu
(soprană)
OFELIA/FEMEIA: Veronica Anuşca (soprană)
CORPUL LUI HAMLET/UMBRA 1: Smaranda
Găbudeanu (dans)
CORPUL OFELIEI/UMBRA 2: Cristina Lilienfeld
(dans)

Ansamblul SonoMania: Valentin Ghita (oboi, corn
englez), Mihai Pintenaru (clarinet), Raluca Stratulat
(vioară), Tamara Dica (violă), Eugen-Bogdan Popa
(violoncel), Eliza Puchianu (pian), Alexandru Stroe
(percuţie)

Conducerea muzicală: Diana Rotaru
Coregrafie: Cristina Lilienfeld
Scenografie: Anca Albani
Asistent scenografie: Tara Dobrovolschi
Proiecţii video: Serioja Bocsok, Alina Ușurelu
Lumini: Michael Eigemann

Diana ROTARU (n. 1981): În trup - operă de cameră

Diana Rotaru a studiat la
Universitatea Națională de
Muzică din București (cu
Ștefan Niculescu și Dan
Dediu) și la Conservatoire
National Superieur de
Musique et de Danse din Paris
(cu Frédéric Durieux și
Michaël Levinas). Este

laureată a numeroase premii (printre care premiul „George
Enescu” al Academiei Române), iar lucrările sale au fost
interpretate în Europa și Japonia, înregistrate și incluse pe
CD-uri. A scris muzică de cameră, muzică orchestrală și
opere de cameră. Face parte din grupul experimental
sincretic SeduCânt, iar din 2012 a început încă două proiecte
– festivalul internațional de arte „InnerSound” și ansamblul
„SonoMania”. (D.T.)

“În Trup”, pe un libret original de Ciprian Măceşaru, este o
meditaţie poetico-surealistă asupra ambiguităţii identitare:
suntem corpul nostru sau ceea ce gândim? Cât de mult
contează identitatea sexuală? Mijlocirea acestor gânduri este
cuplul damnat Hamlet-Ofelia, fiecare captiv în corpul celuilalt.
Masculinitatea lui Hamlet este reprezentată de coarnele de
cerb – regalitatea agresivă, iar feminitatea Ofeliei, de flori -
prezente şi în celebra scenă a morţii sale din piesa lui
Shakespeare. Cadrul atemporal, magic, abundă în simboluri
(cerbul, pădurea, dualitatea lumină/întuneric, lacul etc.). Cele
patru soliste reprezintă vocile personajelor (Irina Ungureanu –
Hamlet, Veronica Anuşca – Ofelia), respectiv umbrele lor,
corpurile “false” (Cristina Lilienfeld – Ofelia, Smaranda
Găbudeanu – Hamlet). Centrul spectacolului adăposteşte şi o
operă-în-operă (o altă aluzie la “Hamlet”) despre etichetele
sociale aplicate Femeii şi Bărbatului într-un cadru
contemporan. Muzica Dianei Rotaru (interpretată de
Ansamblul SonoMania) transpune polisemantismul textului
într-un limbaj sonor postmodern care trece prin oniric, ritualic,
ludic, dramatic şi alte culori narative. 

Ansamblul SonoMania
Fondat în București în anul 2012, ansamblul
„SonoMania”este alcătuit din muzicieni tineri, activi pe
scenele românești, preocupați de promovarea celor mai noi
creații muzicale din România. Repertoriul ansamblului include
atât lucrările secolului XXI, cât și cele consacrate din secolul
XX. Alături de directorul artistic Diana Rotaru și dirijorul
permanent Lucian Beschiu, prin talentul, entuziasmul și
dedicarea interpreților, ansamblul „SonoMania” are scopul de
a atrage o audiență cât mai mare în jurul muzicii
contemporane clasice. Printre festivalurile de muzică
contemporană în cadrul cărora a concertat, se numără
Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, Festivalul de muzică
și film din București ArCub, CIMRO DAYS, Festivalul de
muzică contemporană „Happoman” din Coreea de Sud și
festivalul „Meridian”. (D.T.)

Irina Ungureanu (soprană)
Irina Ungureanu a început studiul muzicii cu Martina Bovet, în
Zürich, continuând să aprofundeze arta vocală cu Jane
Thorner-Mengedoht, la Universitatea de Arte din Zürich. Este
preocupată de muzica contemporană, de improvizație, de
muzica foclorică românească, de lieduri și muzica de teatru. A
interpretat în diverse festivaluri („Montreux Jazz Fetival”,
„World Music Days”, în Luxemburg,  „Expo 2002”, în Elveția),
cu artiști precum Karel Boeschoten, Stephan Eicher, Roger
Girod, Fritz Hauser, Lucas Niggli, Hans-Rudolf Twerenbold
sau Marius Ungureanu. (D.T.)

Veronica Anușca (soprană)
Studiile muzicale ale Veronicăi Anușca au început cu chitara
și violoncelul în ciclul gimnazial, pentru ca la liceu și facultate
să se îndrepte spre arta vocală interpretativă. A urmat
cursurile Universității Naționale de Muzică din București cu
maestrul Ionel Voineag, timp în care a acumulat un palmares
consistent de premii la concursuri naționale și internaționale.
A cântat pe cele mai prestigioase scene românești, printre
care Ateneul Român, Studioul de concerte „Mihail Jora”  sau
Opera Română. (D.T.)



ULISE (5)
Ora 19, Studioul Mihail Jora al Radio
România

Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio

Gheorghe Costin (dirijor)

Emil Vișenescu (clarinet)
Sorin Petrescu (pian)
Ciprian Țuțu (dirijorul corului)

Doina Rotaru – Fragile II pentru clarinet și orchestră
(p.a.r.)
Adrian Iorgulescu – Ipostaze I pentru pian și
orchestră (p.a.a. – versiune 2015)
Anatol Vieru – Simfonia a V-a pentru cor și orchestră

Concert realizat cu sprijinul Radio România

Doina ROTARU (n. 1951): Fragile II pentru clarinet și
orchestră

Compozitoarea Doina Rotaru
a absolvit în 1975
Universitatea Națională de
Muzică București, la clasa
maestrului Tiberiu Olah. Din
1996, este profesoară de
compoziție în cadrul aceleiași
instituții. Autoare a peste 25 de
lucrări simfonice – dintre care
3 simfonii și 11 concerte – și a

peste 70 de lucrări camerale, instrumentale și corale, Doina
Rotaru a fost distinsă cu numeroase premii. Câteva dintre
lucrările sale au fost comandate de Societatea Română de
Radiodifuziune, Radio France, Radio Graz, Ministerul Culturii
din Franța, Suntory Hall din Tokyo, precum și de festivaluri și
ansambluri din Franța, Germania, Anglia, Austria, Olanda,
Suedia, Japonia, țări în care a fost de asemenea invitată să
susțină conferințe despre muzica sa. (B.P.)

Lucrarea Fragile II (2015) reprezintă o meditaţie asupra
Fragilităţii pe care o întâlnim peste tot: în natură, în viaţa
noastră, în corpul şi sufletul nostru, în emoţiile şi sentimentele
noastre. Spaţiul iniţial al lucrării - fragil, oniric și transparent,
înveşmântat într-o lumină blândă şi stranie, este invadat
treptat de umbre ameninţătoare, de gânduri triste, de râsete
sarcastice, de emoţii puternice şi de ţipete de durere. Chiar
când toate acestea dispar, ele rămân profund gravate în
memorie, ca obsesii – o dovadăîn plus a fragilităţii noastre.
Fragile II dezvoltăşi transformă câteva fragmente dintr-o
lucrare camerală pe care am scris-o în 2014, Fragile pentru
clarinet, trio de coarde şi pian. Structura lucrării concertante
sugerează o dezvoltare în spirală; e vorba de  un proces
variaţional continuu, bazat pe primul motiv expus de clarinetul
solist. Fragile II a fost scrisă pentru Emil Vişenescu, care a
realizat premiera ei absolută în octombrie 2014 la Dresda.
(Doina Rotaru)

Adrian IORGULESCU (n. 1951): Ipostaze I pentru pian și
orchestră

Adrian Iorgulescu a urmat
studii universitare la Academia
de Muzică București, secția
compoziție (1970-1974),
avându-l drept mentor pe
Tiberiu Olah, absolvind apoi
cursuri de specializare în
cadrul aceleiași instituții (1974-
1975). S-a perfecționat în

compoziție și muzicologie la Academia „Santa-Cecilia” din
Roma (1982). Începând din anul 1990, este profesor de
compoziție și forme muzicale în cadrul Universității Naționale
de Muzică din București, în prezent fiind și conducător de

doctorat. Creația sa, distinsă cu numeroase premii naționale
și internaționale, cuprinde opusuri scrise în toate genurile
muzicale. A fost ales în funcția de vicepreședinte (1990-
1992), apoi în cea de președinte al Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România (începând din anul 1992, reales
apoi în 1998). A îndeplinit aceeași funcție în cadrul Alianței
Naționale a Uniunilor de Creatori (1995-1996) și al UCMR-
ADA. (B.P.)

Ipostaze I a fost scrisă şi prezentată public la sfârșitul anilor
’70. În 2015 a fost revizuită, îndeosebi sub aspectul
organizării formale şi parţial al orchestrației. Am introdus
astfel, un coral cu apariții episodice în diferite momente ale
dramaturgiei muzicale şi am restructurat anumite segmente
ale discursului. În alcătuirea sa actuală, concertul se edifică
din două părţi, într-o manieră atipică, respectiv conturând o
zonă mediană lentă, meditativă, ce leagă – în ciuda pauzei -
finalul secțiunii întâi de începutul celei de-a doua;  de
asemenea, concluzia lucrării aduce o reformulare sintetică a
ideilor anterior expuse. Pe palierul expresiv, am mizat pe
potențarea unor contraste puternice (alternând momentele
tensionate cu cele reflexive, sumbre pe alocuri), precum şi pe
o virtuozitate deosebită a scriiturii pianistice.   (Adrian
Iorgulescu)

Anatol VIERU (1926 - 1998): Simfonia a V-a pentru cor și
orchestră

Compozitor, muzicolog, pedagog și teoretician al muzicii
contemporane românești. A studiat la Conservatorul din
București, avându-i ca profesori, printre alții, pe
compozitorul Paul Constantinescu și pe dirijorul Constantin
Silvestri. A studiat compoziția și la Conservatorul din
Moscova, cu Aram Haciaturian. Și-a dat doctoratul în
Berlinul de Vest, în 1978. A fost cadru didactic la
Conservatorul din București, unde a predat, în perioada
1955-1998, orchestrație și compoziție. A fost invitat să
susțină lecții și conferințe la universități din Europa, Statele
Unite ale Americii și Israel. A compus peste 120 de lucrări în
toate genurile (printre care oratoriul Miorița, opera Iona,
după piesa cu același nume de Marin Sorescu, șase
simfonii, multă muzică de cameră), iar cele două volume
intitulate Cartea Modurilor (1980, 1993), precum și eseurile
cuprinse în Cuvinte despre sunete reprezintă mărturii
sclipitoare ale vocației sale teoretice. A primit numeroase
distincții: Premiul de compoziție “George Enescu” (1946,
București), premiul “Reine Marie José” (1962, Geneva),
Premiul Fundației Koussevitzky (1966, Washington), Premiul
Academiei Române (1967, București), Premiul “Herder”
pentru întreaga activitate (1986). (V.V.)

Compusă, după cum mărturisește compozitorul, „în frigurile
iernii 1984-1985”, când „s-a așternut, dacă pot spune astfel,
singură pe hârtie”, Simfonia a V-a pentru cor și orchestră
este una dintre capodoperele cele mai reprezentative
pentru ambiția lui Anatol Vieru de a genera muzici
complexe, făcând apel la acea dificilă gramatică a
simplităților elocvente. Chiar prima parte a simfoniei
debutează printr-o succesiune de agregate armonice
consonante construite pe baza tradiționalei suprapuneri de
terțe, astfel încât efectul inițial ar putea fi confundat cu o
reabilitare desuetă a tonalității. Impresia de „retro” se
dovedește însă repede a fi una inexactă, întrucât aceste
structuri sonore neomodale se prezintă drept consecințe ale
unei mentalități componistice care nicidecum nu și-a propus
să reviziteze principiile funcționalității tonale clasice, ci și-a
luat drept centru de greutate o cu totul originală articulare a
vocabularului muzical în regim de operațiuni ansambliste
(incluziune, intersecție, reuniune, complementaritate,
diferență simetrică), echivalente celor practicate în teoria
matematică a mulțimilor. Astfel, tocmai în familiaritatea și
aparenta lor banalitate, vechile consonanțe majore și
minore capătă acum o vitalitate și o elocință aparte datorită
ineditelor feluri în care se petrece manevrarea și
organizarea lor formală. Mai precis, succesiunea și
frecvența trisonurilor este determinată de acel algoritm
intitulat „sita lui Eratostene”, angrenat în numeroase alte



lucrări ale lui Vieru, întrebuințat aici în sensul stabilirii unei
corespondențe între șirul numerelor prime și relaționarea
acordurilor în terțe în funcție de poziționarea lor pe cercul
cvintelor perfecte: coralul introductiv al cornilor epuizează
cercul acordurilor minore, acestora adăugându-li-se cercul
acordurilor majore, suprapuse, în valori ritmice lungi, de
către coarde. Din aceste superpoziții major-minore,
amplificate de intervențiile tromboanelor și ale trompetelor,
rezultă, prin mijloace pur armonice, un ecran de valuri
sonore care, urcând și adâncindu-se în funcție de nuanțatele
și blândele disonanțe izvorâte din întrepătrunderea
majorului cu minorul, traversează toată partea întâi. Este „o
formă procesuală, de perpetuă expoziție și reexpoziție”, în
cadrul căreia, conform altui principiu preferat de
compozitor, anume cel al buclei, al repetiției lărgite, „fiecare
segment muzical va reveni mai târziu, lărgit și oarecum
slăbit în pregnanță”, astfel încât muzica ajunge să se
„depună straturi-straturi, sugerând o scufundare
eminesciană în trecut”. 

Referința corală la farmecul incantatoriu al muzicalității
eminesciene apare în toate cele patru părți ale simfoniei: în
cea dintâi, peste subtila canava instrumentală planează, ca
o pâclă melancolică, versurile poeziei Peste vârfuri, în
cadrul căreia, deși apare „ceva comun cu muzica vechilor
italieni”, „lumina nu e, totuși, a falnicei Veneții, iar dealurile
nu sunt ale Florenței; lumina și dealurile sunt ale Ieșilor”. În
dinamica și pastelata parte a doua apar, în conformitate cu
predominanta factură polifonică, profilate pe ecranul
menținut în fundal de către corzi, câteva acorduri din cele
enunțate în partea precedentă, selectate însă în așa fel,
încât să contureze un mod „lidian întâlnit în vechile colinde,
având ceva poate copilăresc («Colinde, colinde / E vremea
colindelor»), poate mesianic («Lucește pe ceruri / O stea
călătorului»)”. Aceleași consonanțe armonice, însă altfel
succedate și suprapuse, se conglomerează în partea a treia,
unde alcătuiesc o ciaconă cu 48 de variațiuni, primele 16
dezvoltându-se în sensul unei culminații copleșitoare, iar
restul depănându-se tot mai epurate, „cântând îndelung
«valurile, vânturile», «vânturile, valurile»”, până când,
arborat Dintre sute de catarge, nu mai rămâne decât un
singur acord de septimă, care afișează aceeași dualitate
ianusiană a major-minorului. În sfârșit, deși, după cum
declară însuși compozitorul, simfonia ar fi putut foarte bine
să se termine aici, „a venit pe neașteptate partea a IV-a să
se așeze singură pe portativ”, sub forma unui epilog
memorabil, ca „o deschidere spre eternă continuare”, dictată
de conținutul filozofic al primei strofe din Glossa
eminesciană. Revine principiul sitei din prima parte (folosit
acum pentru a structura nodurile dintre loviturile
instrumentelor de percuție și același vocabular de acorduri
major-minore intonate de către suflători), dar și principiul
buclei: pe suportul notei la bemol, ciocănită ostinat de către
contrabas, vocile grave bărbătești scandează simbolica
strofă întâi din Glossă, construind-o treptat, în opt secțiuni
(câte strofe are și textul eminescian), până când se ajunge
la declamarea ei neîntreruptă, în forte, după care totul se
restrânge din nou, așa cum și fâșiile melodice tânguitoare
pe care corzile le înălțaseră între timp înspre cele mai acute
altitudini se sting la rândul lor, alunecă înapoi în tăcerea
germinațiilor din adâncuri. Este confirmat încă o dată, prin
acest emoționant final simfonic, faptul că dezideratul
principal urmărit de Anatol Vieru a fost nu atât originalitatea
savantă care să epateze prin organizarea matematică a
materialului sonor, cât mai degrabă căutarea echilibrului
dintre elaborare erudită și accesibilitate convingătoare. Nu
pentru doctul ei rafinament se cuvenea aprofundată
modelarea matematică a limbajului muzical, ci pentru a
amplifica puterea de persuasiune a expresiei muzicale.
Căci, știind că, până la urmă, modele trec precum au și
venit, Vieru a preferat întotdeauna să (re)descopere pe cont
propriu acele categorii ale muzicii pe care le considera
congruente cu exigențele sale interioare, indiferent dacă, la
o primă impresie, ele putea fi, uneori, catalogate drept
banale, iar alteori drept absconse în aparenta lor
iconoclastie. Și, de fapt, acesta nu este decât un alt fel de a
spune că, mai presus de ceea ce la un moment dat era

validat ca fiind avangardă, Anatol Vieru a prețuit
nonconformismul artistic în sensul lui de autenticitate
spirituală, de principiu interior care îl determină pe creator
să dea glas necesarei libertăți de a fi în acord cu sine însuși.
(V.V.)  

Orchestra Națională Radio
În 1928, compozitorul Mihail Jora punea bazele Orchestrei
Naționale Radio, ce avea să se afirme prin concerte publice
începând cu anul 1932. Ansamblul a  avut la pupitrul său
dirijoral nume mari, precum George Enescu, Constantin
Silvestri, Ionel Perlea, Alfred Alessandrescu, Theodor
Rogalski, istoria recentă urmând calea succeselor prin Iosif
Conta, Emanuel Elenescu, Sergiu Comissiona, Ion Baciu,
Cristian Mandeal sau Horia Andreescu. Înregistrările onorate
cu distincții speciale, precum premiile „Charles Cros”
(Franța), „Puerta del Sol” (Uruguay), „Koussevitzky” (SUA),
alături de turneele întreprinse în Europa, America și Asia sau
participările la festivaluri internaționale, îi confirmă prestigiul
și valoarea. (B.P.)

Corul Academic Radio
Fondat în 1940, sub conducerea dirijorului şi compozitorului
Ioan Croitoru, Corul Academic Radio a parcurs drumul
maturizării artistice printr-o asimilare neîncetată de noi
partituri, ajungând să stăpânească astăzi un impresionant
număr de lucrări. Ansamblul s-a impus în scurt timp ca o
formație de prestigiu, condus de-a lungul anilor de: Dumitru
D. Botez, Gheorghe Danga, Dumitru D. Stancu, Constantin
Petrovici, Emanuel Elenescu, Alexandru Șumski, Carol
Litvin, Aurel Grigoraș și Dan Mihai Goia. În prezent, Corul
Academic Radio este pregătit și condus de Ciprian Țuțu.
Principalul argument al inițierii acestui partener al Orchestrei
Naționale Radio este necesitatea de a răspunde
problematicii unui repertoriu complex, cuprinzând
capodopere ale muzicii vocal-simfonice universale și
românești. Concomitent cu asigurarea programelor
stagiunilor muzicale, Corul Academic Radio, format din circa
70 de muzicieni profesioniști, asigură efectuarea
înregistrărilor pentru discuri și pentru fondul muzical Radio,
promovând valori importante ale creației românești
tradiționale sau de actualitate, inclusiv prime audiții,
numeroase fiindu-i dedicate. (B.P.)

Gheorghe Costin (dirijor)
Gheorghe Costin a studiat în paralel secțiile de compoziție
(cu Dan Constantinescu) și dirijat (cu Constantin Bugeanu) la
Universitatea Națională de Muzică București. Și-a desfășurat
activitatea dirijorală la pupitrul Filarmonicilor din Târgu-
Mureș, Timișoara și Iași. Repertoriul său cuprinde lucrări
simfonice și opere, reprezentate în România și Italia. A fost
distins cu Premiul Uniunii Criticilor Muzicali „Mihail Jora” din
România, ca urmare a concertelor memorabile cu lucrări de
Iannis Xenakis (1992 – București; 1993 – Cluj-Napoca),
interpretate în prezența autorului. Din anul 1984, este
membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România. (B.P.)

Ciprian Țuțu (dirijor)
Născut la Braşov în 1979, dirijorul Ciprian Țuțu a absolvit
cursurile Facultății de Muzică din orașul natal (specializarea
Pedagogie Muzicală, dirijat cor academic și masterat în
stilistică dirijorală), beneficiind de îndrumarea maeștrilor
Nicolae D. Bica (dirijat coral), Ludovic Bács (dirijat vocal-
simfonic) și Dan Buciu (tehnici moderne de analiză
muzicală). Între anii 2006-2010 a participat la cursuri
susținute de dirijorii Victor Dumănescu (Academia de Muzică
din Cluj-Napoca), Octav Calleya (Conservatorul Superior de
Muzică din Malaga, Spania) și Mihai Diaconescu
(Universitatea de Muzică din Bucureşti). În anul 2011 devine
membru al cvintetului vocal „Anatoly” alături de care participă
la concerte, recitaluri, festivaluri și concursuri în țară și în
străinătate. Din anul 2012 ocupă funcția de maestru de cor la
Opera din Brașov, de-a lungul celor patru stagiuni pregătind
sau dirijând ansamblul coral al instituției în peste 100 de
spectacole. Actualmente ocupă postul de dirijor al Corului
Academic Radio. (B.P.)



Emil Vișenescu (clarinet)
După absolvirea cursurilor UNMB (1993), clarinetistul Emil
Vișenescu s-a perfecționat la Biel, în Elveția, cu Ernesto
Molinari, iar apoi a devenit membru al Orchestrei Filarmonicii
„George Enescu” din București. Își desfășoară activitatea
muzicală pe scene de concert din țară și din străinătate, atât
ca solist, cât și ca membru al unor ansambluri camerale de
muzică nouă, cum ar fi „Pro Contemporania”, „Hyperion”,
„Profil” și „Devotio Moderna”. În genul muzicii camerale
colaborează cu cvartete de coarde, precum „Romantica”,
„Unison”, „Arioso”, „Voces” și este membru al trio-ului
”Mozaic”. (B.P.)

Sorin Petrescu (pian)
Născut la Timișoara în anul 1959, pianistul Sorin Petrescu și-
a început studiile muzicale la Liceul de Muzică „Ion Vidu“ din
orașul natal, continuându-le apoi la Conservatorul „Ciprian
Porumbescu“ din București, la clasa profesorului Constantin
Ionescu-Vovu. În 1980 și 1981 a participat la cursurile de vară
ale Seminarului Internațional de la Weimar, la clasa de
măiestrie a pianistului Rudolf Kehrer. Din anul 1982, este
pianist al Filarmonicii „Banatul“, unde desfășoară o bogată
activitate solistică. În calitatea de membru al Trio-ului
„Contraste”, este un asiduu promotor al muzicii contemporane
în general și al celei românești în special. A fost distins cu
numeroase premii și a participat la festivaluri naționale și
internaționale de prestigiu. (B.P.)

MATRIX (4)
Ora 21, Mediateca UNMB, parter: sala
AQUARIUM

Music box: Sound Installations and Video-music

A german sound -  o expoziție mobilă de artă sonoră
contemporană
producător: Deutscher Musikrat, cu sprijinul Goethe-
Institut București
curatori: Stefan Fricke și Johannes S. Sistermanns
cuvânt de deschidere: Johannes S. Sistermanns 

Sound art installation
Ciprian Ciuclea: SIGNAL. 8 MINUTES AFTER.
curator: Cătălin Crețu

Video-music
Gheorghe Costinescu: One Minute Tribute: 9/11/2001
Gheorghe Costinescu: Tai-Chi on the Hudson-for
string quartet and animation
Mihaela Vosganian: Saturnian - “Lord of the rings” -
pentru mediu electronic și foto/video design

Manifestare realizată cu sprijinul Goethe-Institut
București, Deutscher Musikrat gemeinnützige

Projektgesellschaft mbH Förderprojekte
Zeitgenössische Musik și NouMax

Klangkunst-A german sound

Arta sonoră se mişcă la graniţa dintre muzica (nouă) şi arta
plastică (actuală). Ea experimentează cu sunete şi spaţii, atât
în interior, cât şi în exterior; deseori se foloseşte de obiectele
pentru uzul curent şi se joacă cu situaţii din viaţa obișnuită.
De peste două decenii, în spaţiul vorbitor de limbă germană,
arta sonoră invită publicul să descopere ineditul şi să
exploreze aceste dimensiuni într-un timp personal, cu propriul
univers de percepţii. Arta sonoră este senzuală şi ludică,
profundă şi critică. Artiştii reprezentaţi cu lucrări individuale în
această expoziţie de instalaţii au influenţat în mod decisiv
istoria artei sonore din Germania. Au fost receptivi la
conceptul curatorilor Stefan Fricke şi  Johannes S.
Sistermanns, de a contura cu lucrările lor un mic spaţiu mobil
de artă sonoră şi de a-i conferi viaţă din punct de vedere
vizual şi auditiv. Toate obiectele sunt lucrări distincte de artă
sonoră, atât individual, cât şi în interacţiune cu celelalte. Ca
vizitator, veţi avea posibilitatea de a le asculta, iar cu unele
chiar de a vă juca sau de a le modela. În plus, prin
intermediul cărţilor şi al netbook-urilor, vă puteţi informa mai
în detaliu cu privire la minunata şi uimitoarea lume a artei
sonore. Un univers care, acum că aţi luat loc, va fi pentru
câteva clipe casa dumneavoastră.

Artiști/Exponate:
jens brand + hans w. koch: Pastillus - Der Klangsetzkasten 
roswitha von den driesch/jens-uwe dyffort: Con Sord
frauke eckhardt: KlangSurfer
ulrich eller: dreimal Tüten
rolf julius: auf dem Rücken
christina kubisch: standgefäß mit stimme
tilman küntzel: allegorie der schreibtischlampe
franz martin olbrisch: syphon
erwin stache: Klangkästen

Ciprian CIUCLEA (n. 1976)

Ciprian Ciuclea este interesat
de proiectele site-specific care
se axează mai ales pe
aspectele conceptuale ale
receptării. Realizează instalații
complexe combinând lumina,
sunetul și arta video. Temele
explorate, deseori folosindu-și
propriul corp ca instrument, sunt



apropiate de aspectele sociale ale comunicării, interpretarea
mesajelor, contemplare și supraveghere, plasate în relație cu
aspectele științifice ale existenței umane. A expus
internațional incluzând: Saitama Modern Art Museum,
Japonia; Engramme, Quebec, Canada; Platforma MNAC,
București; Muzeul Național Brukenthal, Sibiu; D. Manuel
Palace, Evora, Portugalia; Hospital de Santiago, Cuenca,
Spania și alte spații neconvenționale.

SIGNAL. 8 MINUTES AFTER. La începutul lunii februarie am
făcut o serie de fotografii cu un telescop astronomic pentru a
observa dinamica petelor solare. Cunoscând distanța medie
Soare-Terra (149.597.870 km) putem spune că cele 8 minute
pe care lumina le parcurge până la noi creează o iluzie a
prezentului. Presupunând că punctul observat A (Soarele)
este reprezentat de difuzorul 1 și monitorul 1 iar punctul de
observație B (poziția observatorului la acea dată) difuzorul 2
și monitorul 2, obținem un interval sau un moment de
așteptare care poate fi reprezentat în spațiu. Printr-o
transformare a semnalului vizual am obținut o secvență
sonoră din punctul A. Perioada în care semnalul ajunge din
punctul A în punctul B (aproximativ 8 minute) produce o
distorsiune sau alterare dată de interacțiunea cu particulele
din spațiu și atmosfera terestră. Distorsiunea poate fi urmărită
pe toata lungimea segmentului AB. Informația inițială creează
spațiu, iar interacțiunea dintre ele poate avea o dimensiune
estetică. (Ciprian Ciuclea)

Gheorghe COSTINESCU (n. 1934)

Rezident la New York din 1969, este
compozitor, dirijor, pianist, muzicolog
și pedagog. A studiat cu Pascal
Bentoiu, Mihail Jora (București),
Karlheinz Stockhausen (Köln),
Luciano Berio (New York). În 1976 și-
a susținut teza de doctorat la
Columbia University sub îndrumarea
lui Chou Wen-chung. Lucrările sale
au fost interpretate în orașe
importante din Europa și S.U.A.
Pentru activitatea sa a primit

numeroase premii și distincții. Scrierile sale teoretice includ
studii și articole despre muzica nouă, eseuri de estetici
comparate și un Tratat de fonologie muzicală.

One Minute Tribute: 9/11/2001 pentru cvartet de percuție și
fotografie animată (2015): ”Am realizat acest film de scurt
metraj în 2015, combinând înregistrarea piesei de percuție
compusă în 2002 cu animația instalației mele Tribute in Light,
fotografiată de Dan Nguyen în 2009.” (Gheorghe Costinescu)

Tai-Chi on the Hudson pentru cvartet de coarde și animație
(2015): ”După ce am desenat fiecare poziție a seriei Yang
Long Form pe care o exersez, am compus muzica pentru
cvartet de coarde cu intenția de a face o corespondență cu
pozițiile, mișcările și, pe cât posibil, cu spiritul acestei arte
marțiale.” (Gheorghe Costinescu)

Mihaela VOSGANIAN (n. 1961): Saturnian - “Lord of the
rings” pentru mediu electronic și foto/video design

Compozitoare și performer, doctor în
muzică și conferențiar universitar la
catedra de compoziție a UNMB, este
fondatoarea trans-realismului arhetipal
în artă, o nouă orientare estetică
spirituală care își propune, pe de-o
parte să reitereze funcțiile arhetipale
ale artei – funcția ritualică, cathartică,
vindecătoare și extatică, iar pe de altă
parte să exprime o nouă formă a
supra-realului, denumită de artistă
trans-realul care rezultă din
explorarea stărilor de conștiință

extinsă/modificată sau din experimentarea  visării lucide.
Noua orientare vine din acceptarea redimensionării

conștiinței, dincolo de spațiul tridimensional și din accesarea
multidimensionalității. Această abordare derivă nu doar din
perspectiva imaginarului – specifică onirismului
subconștientului – cât mai ales din sublimarea artistică a
trăirii autentice a stărilor de transă și iluminare, obținute și
experimentate prin diverse tehnici și practici spirituale.

Saturnian - “Lord of the rings” - pentru mediu electronic și
foto/video design - este prima piesă creată de autoare dintre
cele șapte dedicate și inspirate de teoria kabbalistică a
ciclurilor planetare anuale. Conceput împreună cu artistul
vizual Mihai Cucu, ciclul integral de 7 piese urmează să
constituie un performace 3D accesibil în spații
nonconvenționale, de tipul Planetariilor sau Observatoarelor
astronomice. (Mihaela Vosganian)



Sâmbătă, 28 mai
Ora 9, Sala Dinu Lipatti a UNMB: Simpozion
de muzicologie

Simpozion internațional de muzicologie. Repere în
muzica românească: 
Anatol Vieru, Dorel Pașcu și Cristina Rădulescu-
Pașcu. 
Coordonator științific: Olguța Lupu

SECȚIUNEA I - ANATOL VIERU

Iulia Cibișescu-Duran - Modalism și sintaxă în
Cvartetul de coarde nr.7 de Anatol Vieru
Livia Teodorescu-Ciocănea și Joël Crotty - Anatol
Vieru’s 5th Symphony: a musical esthetics associated
with Eminescu and prime numbers
Dana Cristina Probst - La drum, însoțită de Anatol
Vieru
Lena Conta-Vieru - Cele două sonate pentru pian de
Anatol Vieru
Liviu Marinescu - Solistul şi eternul său alter ego în
muzica lui Anatol Vieru
Olguța Lupu - Dizidența melodiei în creația lui Anatol
Vieru
Corneliu Dan Georgescu - Anatol Vieru, generaţia sa
şi „spiritul timpului”
Andrei Vieru - Timpul în creația muzicală și eseistică a
lui Anatol Vieru

SECȚIUNEA a II-a: CRISTINA RĂDULESCU-PAȘCU

Valentina Sandu-Dediu - Cristina Rădulescu-Pașcu:
ghidul ideal prin spațiile folcloristicii și etnomuzicologiei
Adina Dumitrescu și Dana Cristina Probst - Bucuria
împărtășirii tradițiilor muzicale românești
Mihaela Nubert-Chețan - In memoriam Cristina
Rădulescu-Pașcu. Manuscrise din Arhiva Institutului de
Etnografie și Folclor ”Constantin Brăiloiu”
Constantin Secară - Cristina Rădulescu-Paşcu,
cercetător şi profesor. Rolul şi locul său în cercetarea şi
didactica etnomuzicologică românească

SECȚUNEA A III-a: DOREL PAȘCU-RĂDULESCU

Dan Buciu - Dorel Pașcu - schiță pentru un portret
Marius Ungureanu - Drumul spre interioritate
Ion Ivan Roncea - Dorel, așa cum l-am cunoscut eu
Roman Vlad - Dorel Pașcu-Rădulescu - remarcabil
model uman și profesional

GULLIVER (5)
Ora 11, Aula UCMR: Recital de lieduri

Claudia Codreanu (mezzosoprană)
Diana Vodă-Nuțeanu (pian)

Adrian Rațiu - Hommage a Eric Satie. 3 lieduri pe versuri de
Tristan Tzara (1994)
Diana Vodă-Nuțeanu – Patima pe versuri de Nina Cassian
(2015)
Dan Constantinescu - Six poemes francais pe versuri de
Rainer Maria Rilke
Olguta Lupu – Psalm pe versuri de Tudor Arghezi (2015)
Didier Schein – din ciclul Indicateur des chemins de coeur:
Demmarage și Regle pe versuri de Tristan Tzara (2013)

Adrian RAȚIU (1928 - 2005): Hommage à Eric Satie - trei
lieduri pe versuri de Tristan Tzara

Compozitorul Adrian Rațiu a urmat
cursurile Conservatorului din București
(1950-1956), sub îndrumarea profesorului
Leon Klepper. A predat stilistică și
armonie în această instituție, intre 1967-
1998. Timp de patru ani a fost redactoral
revistei „Muzica” din București (1959-
1963), iar în 1969 a participat la
„Internationale Ferienkurse für neue
Musik” de la Darmstadt. Cercetător avizat
al creației enesciene, a semnat o
întreagă serie de articole și studiiîn

revistele românești de specialitate. Autor a numeroase
opusuri, Adrian Rațiu și-a manifestat disponibilitățile
creatoare îndeosebi în registrul muzicii de cameră, fără a
exclude însă muzica simfonică, vocală sau corală. (B.P.)

Hommage à Eric Satie este o lucrare amplă, din care s-au
selectat ultimele trei lieduri. Acestea se derulează într-o
atmosferă unitară, calmă, la care contribuie scriitura modal-
cromatică și tempo-urile moderate și lente, chiar dacă al
doilea lied, prin ritmul său aksak, crează un scurt vârf de
dinamizare metro-ritmică. (Diana Vodă-Nuțeanu)

Dian VODĂ-NUȚEANU (n. 1967): Patima, pe versuri de Nina
Cassian

Compozitoarea și pianista Diana
Vodă a studiat pianul cu Daniela
Ioan și Gabriela Enășescu la Liceul
de Muzică „George Enescu”. A
urmat apoi cursurile Universității
Naționale de Muzică din București,
la clasa de compoziție condusă de
Dan Constantinescu (1986-1990).
În 1991, s-a specializat în Polonia,
un an mai târziu la Darmstadt, iar
în 1993, cu Franco Donatoni, la
Accademia Chigiana. În prezent,

predă armonia în calitate de conferențiar al UNMB. Ca
pianistă, a colaborat cu corurile „Euterpe”, „Fortis” și „Gloria
Cantus”. Creația sa componistică se înscrie în special în
genul cameral și cel coral. (B.P.)

Patima este un lied a cărui concepție poate fi rezumată prin
ideea de pendulare între sugestia impresionistă,dată de
scriitura hexatonală și concretețea neoclasicului prezent în
sonoritățile tono-modale.Această ,,rețetă” a fost adoptată ca
o consecință a urmăririi hipnotice a versurilor, structura
textului literar determinând-o covârșitor pe cea muzicală.
(Diana Vodă-Nuțeanu)

Dan CONSTANTINESCU (1931 - 1993): Six poemes
français, pe versuri de Rainer Maria Rilke

Dan Constantinescu a studiat compoziția între 1950-1955 la
clasa lui Mihail Jora, la Conservatorul din București, unde a



rămas ca asistent de armonie și
compoziție, devenind apoi
conferențiar și profesor
universitar. În anul 1968 a primit
premiul Academiei Române
pentru Concertul de pian și
orchestră mică, iar în anii 1976 și
1980 a primit premii de creație din
partea Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România. A fost
inclus în prestigiosul Who’s Who
in Europe (din cadrul Who’s Who

in Music, editat de Cambridge) și în The World (SUA). (B.P.)

Acest ciclu de lieduri este o strălucită mostră de scriitură
serial-dodecafonică, ce coexistă în mod fericit cu unele
sonorități modale.În primele două lieduri ale ciclului (Ce soir,
mon coeur și Puisque tout passé) seriile sunt etalate în
scriitura pianului - în primul lied - și în cea a vocii - în cel de-al
doilea. În cel de-al treilea lied - La biche, discursul are
accente ilustrative, jocurile de terțe prefigurând salturile
grațioase ale căprioarei. A doua parte a ciclului aduce
contraste de scriitură - polimetrii în formule ostinato-Pays,
arête à mi-chemin, urmate de blocuri acordice convulsive -
Chemins, pentru ca, în final - Solitude - să revină la scriitura
de coral a primului lied. (Diana Vodă-Nuțeanu)

Olguța LUPU (n. 1969): Psalm pe versuri de Tudor Arghezi

Olguța Lupu a studiat pianul cu
Ludmila Popișteanu și a absolvit
compoziția în 1993, la clasa
condusă de Tiberiu Olah, din cadrul
Universității Naționale de Muzică
București. Doctor în muzicologie și
membră a Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România, a
publicat numeroase studii în diverse
reviste și volume colective,
majoritatea dedicate unor
compozitori români. A coordonat
programul cultural, concretizat

ulterior în volumul Tiberiu Olah și multiplele fațete ale
postmodernismului (2008), precum și simpozioane
internaționale de muzicologie, desfășurate în cadrul SIMN
(2013-2015). Creațiile sale sunt înregistrate și interpretate pe
scene din țară și din străinătate. În prezent, este profesor de
teoria muzicii și citire de partituri, precum și decan al
Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală
din cadrul UNMB. (B.P.)

Forma reprezintă o îmbinare a trei structuri sonore (A-ul este
un dublu bipartit ce prezintă primele două structuri, B-ul
expune cea de-a treia structură, iar A-ul final este repriza
celor trei structuri). Se creează un puternic contrast între
cromatismul diatonic și inserțiile hexatonale din prima și a
treia structură (simbolizând tensiunea, dramatismul, respectiv
uimirea, deschiderea), şi pentatonia anhemitonică
(luminoasă, diatonică) ce caracterizează a doua structură.
(Olguța Lupu)

Didier SCHEIN (n. 1969): din ciclul Indicateur des chemins
de coeur: Demmarage și Regle, pe versuri de Tristan Tzara

Născut în 1969 în Franța, cu origine belgiene și basarabene,
urmează studii de istorie la Universitatea din Lille și de
muzică (pian și teorie), dar este, mai ales, autodidact.
Realizează multe călătorii și mai multe meserii: asistent într-
un ansamblu de muzică contemporană la Lille; profesor de
istorie la Moscova; creator al unui bar cultural la Bruxelles.
Din 2011 s-a stabilit într-o mică gospodărie la Straja, sat
situat aproape de Cluj, unde se ocupă, împreună cu familia
lui, de agricultură și de creșterea caprelor, dar și de
compoziția muzicală.

Ambele lied-uri, Démarrage și Règle au fost compuse în
2013, la 50 de ani de la moartea lui Tristan Tzara, un poet

care întotdeauna m-a fascinat, nu numai cu forța lui
distructivă, ci poate mai mult cu lirica nouă pe care a
dezvoltat-o într-un limbaj renovat și îmbogățit. Liedurile
acestea fac parte dintr-un ciclu „Indicateur des chemins de
cœur”, o carte mică de poeme despre dragoste și despărțire,
scrisă în 1928. Am încercat, punând aceste texte pe muzică,
să creez o atmosferă fidelă poemelor și limbajului lor nou,
folosind câteva tehnici moderne, atât pentru voce, cât și
pentru pian. Iar organizarea armonică modală și atracția
pentru eterofonie sunt, desigur, moștenite de o puternică
pasiune pentru muzica românească contemporană. (Didier
Schein)

Claudia Codreanu (mezzosoprană)
Mezzosoprana Claudia Codreanu a absolvit Universitatea
Națională de Muzică din București, la clasa profesoarei
Georgeta Stoleriu, urmând apoi cursuri de specializare la
Viena și Varna, cu Ileana Cotrubaș și Margarita Lilova. A
obținut de-a lungul timpului numeroase premii la concursuri
naționale și internaționale și a desfășurat o activitate intensă
prin concerte, recitaluri și spectacole de operă susținute în
țară, dar și în Europa și Asia. A colaborat cu orchestrele
Concerto Köln, Bergische Symphoniker, The Academy of
Ancient Music și cu ansamblul Wiener Kammerchor, avându-i
la pupitru pe Horia Andreescu, Ludovic Bács, Christoph
Durrand, Adam Fischer, Paul Goodwin, Romely Pfund, Peter
Selwyn și Fabrizzio Ventura. (B.P.)

Ora 15, Sala de proiecție a Mediatecii UNMB

Yinam LEEF (n. 1953): Workshop de compoziție

Figură activă și proeminentă a Israelului, Yinam Leef a studiat
pianul și vioara, fiind influențat în creația sa de muzica
clasică, de jazz, de unicitatea sonorităților rugăciunilor
evreiești, de împletirea dintre cultura vestică și cea estică.
După ce își termină cursurile de la Academia de Muzică din
Ierusalim (cu Mark Kopytman), continuă să studieze în
Statele Unite ale Americii (cu George Rochberg, George
Crumb și Luciano Berio), cu sprijinul burselor care l-au ajutat să
obțină doctoratul la Universitățile din Pennsylvania și
Philadelphia, să participe la cursuri de vară în Vermont, Yale,
Norfolk și Tanglewood. În prezent, este profesor de
compoziție și Președinte al Academiei de Muzică din
Ierusalim. (D.T.)



NIRVANA (4)
Ora 17, Studioul de Operă și Multimedia al
UNMB

Trio Contraste

Ion Bogdan Ștefănescu (flaute), Doru Roman
(percuție), Sorin Petrescu (claviaturi)

Violeta Dinescu: Nosferatu (1922) de Friedrich
Wilhelm Murnau 
(film mut cu muzică live – prima ecranizare a romanului
Dracula de Bram Stoker) 

Violeta DINESCU (n. 1953): Muzică pentru filmul mut
Nosferatu (1922), de Friedrich Wilhelm Murnau

Stabilită în Germania
începând din 1986,
compozitoarea Violeta
Dinescu este una dintre cele
mai active promotoare ale
muzicii românești în
străinătate. A studiat
compoziția cu Myriam Marbé,
specializându-se apoi în

muzicologie la Heidelberg. Din 1996 este profesor de
compoziție la Universitatea „Carl von Ossietzky” din
Oldenburg. Creația sa cuprinde lucrări din aproape toate
genurile, inclusiv muzică de film. A fost distinsă cu numeroase
premii, printre care patru acordate de UCMR, Premiul II la
GEDOK International Composition Competition (1982),
Premiul I la Concursul Internațional de Compoziție din Utah,
premiul „Carl Maria von Weber” pentru opera Hunger und
Durst. (B.P.)

Nosferatu, cea dintâi adaptare cinematografică a faimosului
roman Dracula scris de Bram Stoker, spune povestea
contelui Orlok, un vampir care locuiește, bineînțeles, în
adâncurile transilvane ale Carpaților, și care, îndrăgostindu-se
de frumoasa Ellen, aduce groaza în orașul ei natal, Wisborg,
o localitate germană fictivă. Prin puterea impactului vizual și
complexitatea sugestivă a mijloacelor folosite, acest film a
exercitat o durabilă și masivă influență asupra genului horror,
rămânând drept una dintre cele mai reprezentative
capodopere cinematografice ale Republicii de la Weimar.
Deși, ca urmare a unor dispute din 1925 declanșate de
moștenitorii lui Bram Stoker asupra drepturilor de ecranizare,
filmul ar fi trebuit distrus, numeroase versiuni trunchiate au
supraviețuit totuși, în prezent fiind accesibil în diverse forme
recuperate. Subtitlul filmului – Eine Symphonie des Grauens
(„O simfonie a groazei”) – face trimitere explicită la o anumită
tematică muzicală; mare parte din partitura orchestrală
originală, scrisă de Hans Erdmann, s-a pierdut, astfel încât au
existat, de-a lungul vremii, felurite modalități de „acompaniere
muzicală”, de la improvizații cântate în timpul proiectării
peliculei, până la conceperea unor noi coloane sonore.
Violeta Dinescu s-a alăturat, în 2013, pleiadei de muzicieni ce
s-au arătat fascinați de acest legendar film mut, mărturisind
că „a scrie muzica pentru un film mut de Friedrich Wilhelm
Murnau reprezintă o provocare deosebită. Narațiunea
cinematografică a lui Murnau posedă o dimensiune muzicală
evidentă. Limbajul său vizual creează un tip de conexiuni
care sunt caracteristice deopotrivă pentru structurile
muzicale”. Violeta Dinescu a mai scris muzica pentru ultimul
film al lui Murnau, Tabu, știind de aceea foarte bine că soluția
potrivită de animare sonoră a filmelor create de acest regizor
rezidă atât în atenția pentru tehnicile de micro- și
macrostructurare vizuală, cât și în urmărirea firului narativ.
(V.V., surse: Wikipedia și
http://www.vamh.de/index.php?gig=2371)

Trio Contraste
Ansamblul desfășoară o activitate intensă, urmărind în mod
special promovarea muzicii românești contemporane, atât în
țară cât și în străinătate. Așadar, lucrări semnate de Nicolae
Brânduș, George Balint, Dan Dediu, Violeta Dinescu,
Octavian Nemescu, Ștefan Niculescu, Doina Rotaru, Aurel
Stroe, Anatol Vieru și mulți alții au fost prezentate în primă
audiție de membrii ansamblului, alcătuit în formula actuală din
Ion Bogdan Ștefănescu (flaute), Doru Roman (percuție) și
Sorin Petrescu (claviaturi). Încă din anul apariției (1986), trio-
ul s-a distins prin calitatea concertelor susținute, fiind invitat
să participe la numeroase festivaluri. A efectuat numeroase
turnee în Ungaria, Anglia, Austria, Luxembourg, Olanda,
Elveția, Franța, Germania, Danemarca, China, Taiwan. Deține
înregistrări la Radio, pe DVD sau CD. (B.P.)



ULISE (6)
Ora 19, Sala George Enescu a UNMB

Ansamblul AdHOC 

Matei Pop (dirijor)

Raluca Ilovan (flaut), Adrian Cioban (oboi), Aurelian
Băcan (clarinet), Răzvan Poptean (clarinet), Radu
Dunca (vioară), Ovidiu Costea (violă), Vlad Rațiu
(violoncel), Eva Butean (pian), Emil Simion (percuție)

Alexandru Mihalcea: Bolta pentru clarinet, vioară,
violoncel și pian 
Heinz Holliger: Studie über Mehrklänge für Oboe (p.a.)
Adrian Pop: Ricorrenze (p.a.)
Tiberiu Herdlicska: Xibalba pentru flaut şi pian (p.a.)
Robert Moser: Pierrot soldat / Extended moments I
(p.a.)
Aurelian Băcan: Shaman (p.a.)
Stefan Wirth: Vitruvius Teutsch (p.a.)
Cristian Bence-Muk: Tulburarea apelor (p.a.a.)

Concert realizat în cadrul proiectului "Academia
Sighişoara" co-finanţat printr-un grant din partea

Elveției prin intermediul contribuției Elvețiene pentru
Uniunea Europeană extinsă.

Alexandru MIHALCEA (n. 1988): Bolta pentru clarinet,
vioară, violoncel și pian (2013)

Alexandru Mihalcea este absolvent al Facultății de
Interpretare Muzicală din cadrul Universității Naționale de
Muzică din București, secția chitară clasică. În prezent,
studiază compoziția, în ultimul an de master, la clasa
compozitoarei Doina Rotaru. Palmaresul său cuprinde premii
obținute la concursuri naționale („Ștefan Niculescu” – premiul
III –, „Paul Constantinescu” – premiile II și III) și colaborări în
domeniul muzicii de film (Circul Foamei, în regia lui Alexandru
Ispas). (D.T.)

Discursul evoluează pe un registru expresiv ce se întinde de
la expresia telurică, redată prin mișcarea sinuoasă de esență
viscerală a începutului, ce pare a-și căuta forma de întrupare,
spre atingerea unei stări de plutire nongravitațională, ce face
posibile alăturări imponderabile de imagini colate în mod
aleator. Sunt astfel parcurse motive ce vin din muzica
bizantină, armonii ce invocă forme ancestrale de eterofonie,
reflexe ale liricii cavalerești medievale sau adieri ale
menestrelilor moderi ai jazzului. Prin ritmurile apăsătoare ale
unui marş funebru, levitația stilistică este recondusă la tonul
începutului, pentru a încheia la unison periplul unei eterne
reîntoarceri...În scriitura de ansamblu, clarinetul asumă o
postură solistică, fiind purtătorul preeminent al tematicii
melodice. Lucrarea a fost prezentată în primă audiție în anul
2013 de către formația britanică Mercury. (Alexandru
Mihalcea)

Heinz HOLLIGER (n. 1939): Studie über Mehrklänge pentru
oboi
(Notă biografică la pagina 6)

După cum sugerează și titlul, interesul principal al acestei
piese este unul pur timbral, anume acela de a profila câmpuri
de activitate sonoră care, deși nu sunt fixate complet în
partitură, dobândesc predictibilitate prin exploatarea unor
tehnici instrumentale extinse, în special a feluritelor efecte
sonore pe care oboiul le poate obține prin producerea de
multifonice. Neîncadrarea notației ritmice în măsură, precum
și larga maleabilitate a spectrului dinamic, întins de la ffff
până la pp, contribuie la rafinata meșteșugire tehnică, dar și
la muzicalitatea atrăgătoare a acestei lucrări devenite, încă
din 1971, o piesă de rezistență în repertoriul majorității
oboiștilor care se respectă. (V.V.)

Adrian POP (n. 1951): Ricorrenze (2015)

Adrian Pop a început studiul muzicii
sub îndrumarea tatălui său,
compozitorul și dirijorul Dorin Pop și
le-a continuat la Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, cu
Sigismund Toduță și Cornel Țăranu.
S-a perfecționat, mai departe, cu
Ștefan Niculescu, Aurel Stroe, Dieter
Salbert, Ton de Leeuw și Joji Yuasa.
A obținut titlul de doctor în muzică la
Academia de Muzică „Gheorghe
Dima”, iar între 2008-2012 a fost
rectorul acestei venerabile instituții de

învățământ muzical superior. Creația sa include muzică de
scenă, simfonică, camerală, vocală, corală și electronică.
(D.T.)

Memoria noastră păstrează nenumărate lucruri - cândva
văzute, auzite, știute și aparent-uitate. Între acestea se
găsesc și propriile gânduri ori născociri, ce uneori revin
surprinzător, ca niște prieteni vechi cu care putem reînnoda o
conversație din locul în care ea se va fi întrerupt cândva. Idei
muzicale rămase pe vreun petec de hârtie - sau altele finisate
în lucrări încheiate - se întâlnesc cu idei noi, și astfel ia
naștere o conversație a inspirației de ieri și de azi, din care se
deschid alte căi, răsar alte viziuni. Titlul lucrării - ce poate fi
tradus prin „reveniri”, „reîntoarceri” - mărturisește despre un
astfel de dialog interior, rezonând în sonoritățile intime ale unui
trio de coarde. (Adrian Pop)

Tiberiu HERDLICSKA (n.1980): Xibalba pentru flaut şi pian
(2014) 

Absolvent al Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj,
la secția de compoziție, este în prezent doctorand al aceleiași
instituții și profesor de pian la Liceul de Muzică ”Sigismund
Toduță” din aceeași localitate. A scris lucrări camerale, lieduri,
lucrări solistice și a câștigat diferite premii de compoziție la
concursuri naționale și internaționale.

Xibalba (pronunțat „şivalva”) reprezintă, în mitologia mayașă,
lumea de dincolo. Tiberiu Herdlicska a imaginat această lume
într-o atmosferă sonoră în care flautul este personajul
principal, părând să recreeze, alături de pianul preparat, o
invocație ancestrală prin: clustere și glissando-uri desfășurate
pe coardele din registrul grav al pianului, dialoguri în rubato,
ostinato-uri ritmice asimetrice, efecte stranii, șuierături,
tânguiri... Imaginea finală este de o serenitate celestă,
punctată de efectele siflante, înfricoșătoare ale flautului,
creând un tablou fantastic, atrăgător și terifiant în egală
măsură. (Mirela Mercean-Țârc, în „Actualitatea muzicală”,
10/2014, p. 5)

Robert MOSER (n. 1943): Pierrot soldat / Extended moments
I (2012)

Pornind de la citarea primelor două secunde din Histoire du
Soldat de Igor Stravinski și Pierrot Lunaire de Arnold
Schönberg, lucrarea își propune să extragă din acestea o
meditație metamuzicală („extended moments”). Fiecare dintre
cele două ilustre modele începe cu câte un șir de șapte
sunete, ce sunt grupate la Schönberg într-o melodie
hexatonală, aproape debussystă, în timp ce la Stravinski -
altfel decât ne-am aștepta - răsare o combinație intens
cromatizată, la două voci.„Altfel decât ne-am aștepta”: Pierrot
Soldat prezintă o factură colorată, în care fostul soldat,
dezertor fără voie, și un Pierrot al cărui loc de baștină din
vechiul Music Hall s-a destrămat demultsunt evocați în
imagini muzicale caleidoscopice. Sunt presupuse și texte
(preluate din cele două modele) care însă nu sunt auzite, în
schimb sunt „redate” de către muzicieni pe instrumentele lor.
Un amplu solo al percuției preschimbă în ritmuri fragmente
din proza absurdă a lui Urmuz, bizar personaj din galeria
acelor câtorva spirite neliniștite ce au anticipat cu ani buni
avangarda începutului de secol XX. (Robert Moser)



Aurelian BĂCAN (n. 1985): Shaman

Aurelian Băcan a avut primul
contact cu muzica la vârsta de
șase ani, prin studiul
acordeonului. La zece ani a
început să studieze clarinetul,
dezvoltând în același timp o
pasiune pentru armonie și
teorie muzicală. A absolvit

studiile universitare în 2008, în cadrul Academiei de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj, la clasa prof. univ. dr. Ioan Goilă.
În anul 2012 și-a completat studiile prin absolvirea Facultății
Teoretice, specializarea compoziție, din cadrul aceleiași
instituții, la clasa prof. univ. dr. Adrian Pop. A urmat cursuri de
măiestrie cu György Kurtág, Răzvan Popovici, Diana Ketler,
Reto Bieri, François Benda. Începând din anul 2009
activează ca solist clarinetist în cadrul Orchestrei Filarmonicii
de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca și este doctorand al
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”. În paralel, a rămas
foarte activ și în domeniul compoziției, aceasta începând să
devină activitatea sa principală. (D.T.)

Scrisă ca piesă obligatorie pentru Consursul internațional de
interpretare „Gh. Dima” / 2015, această lucrare solistică a
avut prima audiție în același an, în cadrul Festivalului Cluj
Modern, în interpretarea autorului. Titlul Shaman îndrumă
spre sugestia unui ritual de transfigurare și exorcizare a
corpului și spiritului uman, și simbolizează lupta pentru
desprinderea de tot ceea ce este lumesc spre a cunoaște
înălțarea într-o altă dimensiune. Muzica se prezintă
asemenea unui strigăt continuu, solicitând o mare virtuozitate
instrumentală. (Aurelian Băcan)

Stefan WIRTH (n. 1975): Vitruvius Teutsch (2008)

Compozitorul Stefan Wirth a studiat
pianul și compoziția la Conservatorul
din Zürich, la Conservatorul „New
England” din Boston și la
Universitatea Bloomington din Indiana.
De asemenea, a participat la cursurile
de compoziție de vară Tanglewood. A
primit comenzi din partea
ansamblurilor „Collegium Novum
Zürich”, „Münchener
Kammerorchester”, „Makrokosmos”,
„Aequatuor”, s-a ocupat de diferite

aranjamente muzicale pentru producții de teatru în colaborare
cu regizorii Christoph Marthaler și Frank Castorf. Ca pianist,
activează în diferite ansambluri de muzică contemporană,
precum „Collegium Novum Zürich” și „Contrechamps”
(Geneva). (D.T.)

Prima traducere în limba germană a De architectura – volum
de referință în teoria arhitecturii, scris de Vitruviu – a fost
publicată în 1548 de către Walter Ryff, sub titlul Vitruvius
Teutsch. Piesa mea cu același titlu reprezintă un fel de
traducere a sistemelor sonore antice în propriul meu limbaj.
M-am bazat pe sistemul tonal grecesc descris de Vitruviu, ce
consta într-o „ramă” de secunde și cvarte (do-re-sol-do-fa).
Este posibilă, în cazul fiecăreia dintre aceste fundamentale,
„alăturarea” a trei tetracorduri diferite, dintre care unul să
includă sferturi de ton. În cea de-a treia carte a De
architectura, Vitruviu îi recomandă arhitectului care
construiește un teatru să instaleze sub scenă corpurile de
rezonanță, divizate proporțional în funcție de dimensiunile
„ramei” (do-re-sol-do-fa), cu scopul de a amplifica rezonanța
sunetelor fundamentale. Am folosit această idee în piesa
mea. În cea mai mare parte a timpului, pianul îndeplinește
rolul cutiei de rezonanță, în sensul în care pur și simplu
amplifică sunetele fundamentale ale celorlaltor instrumente, și
în special pe cele ale oboiului. În final, acest raport este
inversat, iar figurile staccate ale pianului sfârșesc prin a intra
practic în rezonanță cu toate celelalte instrumente. (Stefan
Wirth, http://www.contrechamps.ch/ archives-
saisons.php?concert=2010_2011_19_03)  

Cristian BENCE-MUK (n. 1978): Tulburarea apelor (2016)

Cristian Bence-Muk a absolvit
secția de compoziție din cadrul
Academiei de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj
Napoca, la clasa lui Hans
Peter Türk (2002), iar în 2005
a obținut titlul de doctor în
muzică sub îndrumarea lui
Cornel Țăranu. Creația sa

muzicală cuprinde piese corale, vocale, camerale, simfonice
și vocal-simfonice. A obținut premii naționale, iar lucrările sale
au fost interpretate în țară și în străinătate și publicate la
edituri din România și Elveția. În calitate de director de
proiect, a coordonat două proiecte de cercetare finanțate de
Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul
Superior, stimulând creația, interpretarea și cercetarea
muzicologică în domeniul muzicii contemporane. (D.T.)

Tulburarea apelor este titlul unui balet pentru orchestră, cor
bărbătesc și muzică electronică pe un libret adaptat după
drama omonima a lui Lucian Blaga, compus la comanda
UCMR (încă neprezentat în public). Prezenta lucrare
reprezintă o suită camerală, solicitată de Ansamblul AdHOC
special pentru concertul său din cadrul Săptămânii
Internaționale a Muzicii Noi / 2016. Sunt îmbinate liber teme
și secvențe ale baletului într-un discurs ce alternează
momentele lirice, rubato, cu secțiuni alerte susținute de
ostinato-uri ritmice. Uzând de un limbaj modal-cromatic
condimentat cu momente aleatorice, autorul comprimă
ideatica lucrării ample într-un racourci dinamic și colorat.
(Cristian Bence-Muk)

Ansamblul AdHOC
Cu ocazia prezentării la Cluj a primei audiţii mondiale a
lucrării Colinda-Baladă op. 42 de György Kurtág (martie
2009, în cadrul ediţiei a VIII-a a Festivalului Cluj Modern) s-a
reunit ad-hoc ansamblul instrumental necesitat de partitură.
Repetiţiile acestuia, conduse de tânărul dirijor şi compozitor
Matei Pop s-au desfăşurat sub directa îndrumare a
maestrului Kurtág. Impulsul muzical al acestei colaborări a
fost atât de viu, încât s-a născut atunci ideea spontană a unei
implicări de durată în ce priveşte sondarea valorilor
repertoriului contemporan. Astfel s-a conturat proiectul
„AdHOC”, ansamblu ce reuneşte, într-o geometrie variabilă, o
serie de tineri şi valoroşi muzicieni aparţinând şcolii
interpretative clujene. (D.T.)

Matei Pop (dirijor)
Matei Pop a studiat dirijatul cu Petre Sbârcea și compoziția
cu Cornel Țăranu la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”
din Cluj-Napoca, aprofundând apoi cu maeștrii Kurt Masur,
Gianluigi Gelmetti, Zoltán Pesko, Peter Eötvös. Este lector la
Academia din Cluj și dirijor permanent al Ansamblului de
muzică contemporană „adHOC”,cu care a concertat în cadrul
festivalelor „Cluj Modern”, „Festivalul Muzicii Românești” din
Iași și „Toamna Muzicală Clujeană”. Desfășoară o bogată
activitate dirijorală, fiind invitat la pupitrul Filarmonicilor din
Cluj, Iași, Târgu Mureș, Arad, Bacău, Oradea, Satu-Mare,
Sibiu, Ploiești, Craiova, Chișinău (Republica Moldova), al
Orchestrei de cameră a Radiodifuziunii din București sau al
Operei Maghiare din Cluj. (D.T.)



MATRIX (5)
Ora 21, Aula UCMR

Postumanism (50’)

Irinel ANGHEL (n. 1969): Postumanism

Deranj artistic temporar de Irinel Anghel
Performance retrofuturist cu 3 inițieri perturbante 

Poarta 1 - Aproape fără efecte secundare
Poarta 2 - Viata netrăită și neamintită
Poarta 3 - Cu susul în jos

Artiști: „13” - Irinel Anghel & Friends
Irinel Anghel (voce, performance), Paul Dunca 
(dans-performance), David Szerdejessi (percuție),
Călin Torsan (instrumente de suflat), Victor Podeanu
(chitară electrică), Darie Nemeș-Bota (obiecte de
suflat), Alexandru Sima (electronics), Marian Cîțu
(electronics), Bogdan Frigioiu (chitară electrică),
Vasile Gherghel (live-video), Sabina Ulubeanu
(soundbox, performance), Bogdana Dima (acordeon,
performance).
Invitat: Daniel Stancu (performance: Legături care
consumă). Asistent coordonare: Elena Apostol

Din zona muzicii experimentale,
cu spectacole de improvizație,
proiecții, lumini și costume, live
electronics și teatru
instrumental, muzica lui Irinel
Anghel se profilează
întotdeauna prin idei de
reprezentații sincretice pe care
compozitoarea le încadrează în
direcția personală a unui
postmodernism suprarealist,
oniric. Prezentă pe scenă nu
doar în calitate de compozitor,

dar, de asemenea, ca performer vocal sau ca improvizator la
numeroase instrumente (pian, percuție), Irinel Anghel
mizează pe o direcție bazată pe originalitate, spontaneitate și
pe atitudini provocatoare. A studiat la Universitatea Națională
de Muzică din București, iar din 2003 colaborează frecvent cu
muzicieni specializați în diverse genuri muzicale din afara
ariei clasice. (D.T. – sursa: Alice Tacu)

Întâlnire în Micul Regat al Rămăşiţelor, table concert, black
bodies, 100 de bureţi metalici de vase, bomboane roşii şi
albastre, acordeon rotativ, dresuri găurite, cuier cu lanterne,
500 m de tuburi copex, Panis Angelicus, mănuşi chirurgicale,
dreampunk, scorpioni, manuscrise, fotografii, CD-uri, muzică
electronică live cu obiecte de suflat, ştergători de memorie,
omul-burlan, steampunk, concert metal drone, furtune, marş
funebru, cyberpunk, alegeri, soundbox performance aproape
fără efecte secundare, legături care consumă, vieţi netrăite şi
neamintite, entităţi vortextuale, cu susul în jos şi < Quanta,
Quanta everywhere! > - adică Postumanism. Şi evident multe
alte lucruri nespuse. O experienţă retrofuturista densă şi
intensă care va pune multe întrebări. O experienţă construită
cu un ansamblu de artişti-prieteni - singura formulă &
motivaţie de colaborare pe care o înţeleg. (Irinel Anghel)

Duminică, 29 mai
GULLIVER
Ora 11, Sala George Enescu a UNMB

Ansamblul pAs cLassique

Mircea Pădurariu (dirijor)

Cornel Țăranu: Barroccoco
Maia Ciobanu: Jurnal 2016 (p.a.a.)
Carmen Cârneci: Exil secund
Sorin Lerescu: Sunet-Formă-Culoare II (p.a.a.)
George Balint: Hunab-Ku

Cornel ȚĂRANU: Barroccoco pentru patru instrumente
(Notă biografică la pagina 3)

Lucrarea "Baroccoco" e scrisă în 2004 la cererea
Ansamblului Baroc Transilvan, pentru două flaute baroce,
violoncel și clavecin, dar se poate interpreta - ca în
versiunea  de față - și cu instrumente "normale". Ea
cuprinde trei părți: Preludio Ostinato, Madrigal, Siciliana-
Swing. În prima parte apare în germene nucleul tematic al
Sicilienei finale, partea a doua reia Madrigalul din opera
"Secretul lui Don Giovanni", iar finalul va culmina cu un
Swing și o coda recapitulativă a tuturor temelor. Balansul
între baroc și jazz a preocupat și muzicieni ca Jacques
Loussier sau Swingle Singers și i-ar fi plăcut poate
prietenului meu Johnny Raducanu... (Cornel Țăranu)

Maia CIOBANU (n. 1952): Jurnal 2016 pentru 11 instrumente

Maia Ciobanu este absolventă a
Universității Naționale de Muzică
din București, secția de
compoziție, unde a studiat cu Dan
Constantinescu, Myriam Marbé și
Ștefan Niculescu. A ales să se
perfecționeze apoi în cadrul
cursurilor de vară de la
Darmstadt, unde a luat contact cu
nume de referință ale artei
componistice contemporane
mondiale. Membră a UCMR, a
primit mai multe distincții și premii
pentru activitatea sa

componistică. Creația sa acoperă o varietate de genuri:
simfonic, vocal-simfonic, cameral, vocal, electronic și muzică
de scenă. Abordează sincretismul, având convingerea că
îmbinarea dintre cuvânt, imagine și mișcare conturează
mediul ideal prin care sunetul ajunge la semnificația sa finală.
(B.P.)

Jurnal 2016 pentru 11 instrumente este a cincea piesă
aparţinând unui ciclu-concept care a propus lucrări pentru
diferite formaţii (orchestră simfonică, cvartet de coarde,
mediu electroacustic şi multimedia). Considerând creaţia
unui artist ca cea mai valabilă mărturie biografică a
acestuia, ca cel mai autentic Jurnal al său, opusurile
purtând acest titlu încrustează în noua lor matrice amintiri,
fragmente, remodelări ale unor idei şi/sau stări emoţionale
anterioare,  caracteristice momentului pe care Jurnalul îl
numerotează. Strategia componistică observă timpul
pluristratificat, evoluţia pe mai multe nivele de organizare a
materiei sonore, nivele care comunică şi se intersectează.
Previzibilul şi imprevizibilul alternează şi se
intercondiţionează, conglomeratele cromatice întâlnesc
discursul diatonic, continuu-ul se suprapune şi se
transformă în  discontinuu, reconfigurând Sensul. (Maia
Ciobanu)

Carmen CÂRNECI (n. 1957): Exil secund pentru octet (2010)

Carmen Cârneci a studiat compoziția (cu Dan
Constantinescu, Ștefan Niculescu, Aurel Stroe și Klaus
Huber) și dirijatul (cu Constantin Bugeanu și Iosif Conta). 



A participat la cursuri de măiestrie
susținute de Kurt Masur (Weimar),
Pierre Boulez (Avignon) și Peter
Eötvös (Szombathely). A primit
premii pentru numeroasele sale
piese (lucrări concertante, simfonice
și vocal-simfonice, muzică de scenă,
film și operă). În decembrie 2005, la
București, a pus bazele ansamblului
de muzică contemporană
„devotioModerna”, alături de
violoncelistul Dan Cavassi. (B.P.)

Fiind o recompunere dinamizantă a “exilului neterminat” –
“(inachevé) l’exil”, 2007– octetul Exil secund face parte dintr-o
grupă de compoziţii generate de un emblematic poem al
franco-algerienei Annie Cohen-Solal, împreună cu “…que des
âmes” (1991, pentru şase voci feminine) și “…que des mots”
(1992, pentru soprano și trio de coarde), lucrări în care am
abordat textul poetic în manieră cântat-declamată. În cele
două exiluri însă, aceleaşi versuri sunt ”conţinute” în secvenţe
muzicale pur-instrumentale corespunzând grupării originare a
versetelor (de unde și o formă aparte a piesei), acestea fiind
delimitate prin punctuaţii abrupte urmate de ”tăceri reflexive”.
(Carmen Cârneci)

Sorin LERESCU (n. 1953): Sunet-Formă-Culoare II pentru
12 instrumentişti şi mediu electroacustic op.77

Compozitorul Sorin
Lerescu a urmat cursurile
Universității Naționale de
Muzică București, la clasa
profesorilor Tiberiu Olah și
Anatol Vieru. Apoi, sub
îndrumarea compozitorilor
Ton de Leeuw, Brian
Ferneyhough și Morton
Feldman, și-a continuat

studiile post-universitare. Creația sa însumează șase simfonii,
două cantate și cinci concerte, muzică instrumentală, vocală
și opera Urmuzica. (B.P.)

Cu Sunet-Formă-Culoare II revin, după ani, la un tip de
discurs muzical pe care l-am utilizat în 1983, într-un opus
intitulat Sunet-Formă-Culoare I pentru n instrumente şi
bandă magnetică, interpretat de Ansamblul Concordia la
Darmstadt, în 1984, la Ferienkurse für Neue Musik. În
Sunet-Formă-Culoare II ansamblul instrumental intră în
superpoziţie cu sonorităţi electronice, pasajele solistice
alternând cu structuri polifone şi omofone, într-un corpus
sonor prismatic, ca expresie şi culoare timbrală. Inserţiile
instrumentale sunt complementare sonorităţilor electronice,
structurate în 3 secţiuni contrastante. Cea de-a treia – cea
mai amplă, cu o pulsaţie melodică redundantă – este urmată
de o cadenţă instrumentală, ca un ecou al fluxului sonor
anterior. (Sorin Lerescu)

George BALINT (n. 1961): Hunab-Ku – poem-sinfoniettă
pentru orchestră de cameră

Compozitorul și dirijorul George Balint a absolvit cursurile
Conservatorului din București, unde a studiat compoziția

cu Ștefan Niculescu și dirijat de
orchestră cu Iosif Conta,
Constantin Bugeanu și Cristian
Brâncuși. A susținut teza de
doctorat cu titlul „Perspective de
interpretare teoretică a actului
muzical” în 2003. Muzica sa
este complexă, transmutând
elemente folclorice în stileme
ritmice și coloristice. A fost
distins cu premii UCMR și cu
premiul „George Enescu” al
Academiei Române (2002).
(B.P.)

Maiaşii aveau viziunea unui timp circular, al cărui început şi
sfârşit se contopeau în spiritul lui Hunab Ku (Fluturele
Galactic), din centrul galaxiei noastre. Acest zeu suprem este
totodată Creatorul şi Poarta matricială care, sub forma unui
disc rotitor, dă naştere stelelor şi planetelor, guvernând
întregul balans cosmic prin intermediul unor emisii de energie
conştientă. Pe analiza fotografiilor undelor radio de frecvenţă
joasă, făcute în 2002 cu telescopul "Very Large Array" (în
Soccoro, Mexic), s-a observat un semnal intermitent cu
caracter inteligent, format din cinci emisii energetice de înaltă
intensitate şi de aceeaşi amplitudine, fiecare dintre ele
durând câte zece minute, la un interval de 77 de minute, totul
pe o durată de şapte ore. Sunt datele care mi-au inspirat
metafora prezentei compoziţii… (George Balint)

Ansamblul pAs cLassique
Un ansamblu foarte tânăr, dacă ne raportăm atât la existența
sa, cât și la media de vârstă a membrilor, pAs cLassique a
reușit deja să-și contureze un traiect muzical propriu. Înființat
în primăvara anului 2014, la inițiativa dirijorului Mircea
Pădurariu, a violistului Emanuel Vots și a compozitorului
Cezar M. Iancu, proiectul a arătat încă o dată că muzica
nouă, dacă este făcută cu pasiune și respect, poate atrage un
public numeros. pAs cLassique abordează în general un
repertoriu contemporan, dar și creații deja consacrate. Însă în
paralel s-a ivit și o latură camerală: cvartetul pAs cLassique a
susținut o serie de recitaluri sub egida ARCUB și a Casei de
Cultură a Studenților. (Radu Mihalache)

Mircea Pădurariu (dirijor)
Mircea Pădurariu a studiat arta dirijatului la clasa profesorului
Petru Andriesei și a participat, de asemenea, la cursuri de
măiestrie susținute de nume importante ale vieții muzicale
românești, precum Tiberiu Soare și Christian Badea. Fiecare
apariție scenică a lui Mircea Pădurariu, fie că este în fața unei
formații a instituției bucureștene sau a orchestrelor „Lanto” și
„Constantin Silvestri”, este una plină de vigoare. În 2014, ia
parte la prima ediție a Festivalului de Percuție, în compania
formației GAME, și se ocupă de înființarea ansamblului pAs
cLassique, urmând ca apoi să plece într-un turneu în Franța,
alături de orchestra „Altissimo”, pentru a participa la Festivalul
Eurorchestries. În 2015 participă la concertul aniversar GAME
20 și dirijează Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești.
(Radu Mihalache)



GULLIVER (7)
Ora 17, Ateneul Român

Corul Madrigal – Marin Constantin

Anna Ungureanu (dirijoare)

Folclor suedez: Värmlandsvisan
Anders Őhrwall: Polka från Rättwik
Marin Constantin: Heteros
Ola Gjeilo: Unicornis captivatur
Sabina Ulubeanu: In vino veritas
Ola Gjeilo: Northern Lights
Cristian Alexandru Petrescu: Luna în apă
Henk Badings: Vocalizzo burlesco
Grigore Cudalbu: Quasi Motet
Vytautas Miskinis: Pater noster
Pelle Olofson: Hear My Prayer

Folclor suedez (Anders Fryxell): Värmlandsvisan

Deși în Suedia este adeseori cântat în ipostaza lui de operă
anonimă a tradiției folclorice, cântecul Värmlandsvisan –
exprimând sentimentele de afecțiune ale localnicilor pentru
districtul suedez Värmland –, a fost în realitate compus de
către istoricul „värmlandez” Anders Fryxell (1795-1881), fiind
apoi „împrumutat”, în întregime, de către Max Bruch, în prima
parte a Concertului său pentru clarinet, violă și orchestră, op.
88, și câștigându-și celebritatea în lumea anglo-americană
datorită versiunilor alcătuite de artiști precum Miles Davis sau
John Coltrane. (V.V.)

Anders ŐHRWALL: Polska från Rättwik

Anders Öhrwall (1932-2012) a fost
director muzical al Adolf Fredrik Church
și a fondat Stockholm Bach Choir în
1964, pe care l-a condus cu mult succes,
realizând numeroase înregistrări și
concerte împreună cu Nikolaus
Harnoncourt și Concentus Musicus din
Viena. Anders Öhrwall a dirijat și
ansambluri vestite precum Royal
Stockholm Philharmonic Chorus,
Swedish Radio Choir și Phoenix Bach
Choir din Arizona. Adaptările sale corale,
realizate după numeroase piese baroce

și de muzică tradițională au cunoscut un enorm succes în lumea
internațională corală. Este membru al Royal Swedish Academy
of Music și a obținut distincția Litteris et Artibus în 1987.

Provenind din Polonia, "polska" reprezintă, în întreaga
peninsulă scandinavă, una dintre cele mai des întâlnite forme
muzicale de dans; fiecare regiune și sat suedez și-a conturat
un stil propriu în acest dans, al cărui tipar ternar este perpetuu
flexibilizat de figuri ritmice complexe, menite să constituie o
provocare pentru ascultători și dansatori. Rättwik este un sat
de pe malul lacului Siljan, aflat în inima unei regiuni suedeze –
Dalarna – deosebit de bogate în tradiții folclorice. Piesa
alcătuită de Anders Őhrwall reprezintă aranjamentul pentru
cor al unei melodii tradiționale suedeze cântate de obicei la
vioară, astfel încât tehnica vocală este una pretențioasă,
cântăreților cerându-li-se să imite maniera scripcarului de a-și
etala virtuozitatea în intonarea muzicii de joc. (V.V.)

Marin CONSTANTIN (1925 - 2011):
Heteros

Dirijor de geniu și compozitor, Marin
Constantin a fondat, în anul 1963,
Corul de Cameră Madrigal. A fost
membru al Uniunii Compozitorilor (din
1956), fiind autorul multor piese
corale. A susținut peste 3.500 de
concerte în țară și în lume și a
înregistrat zece discuri sub genericul

„Arta construcției și interpretării corale” (comandă Columbia,
SUA), CD-uri și DVD-uri cu corul Madrigal, filme
documentare.S-a concentrat pe explorarea muzicii
renascentiste, gregoriene și baroce, și pe muzica tradițională
românească și bizantină. În anul 1992, a fost desemnat
ambasador al UNESCO. (D.T.)

Ola GJEILO (n. 1978): Unicornis captivatur; Northern Lights

Ola Gjeilo s-a născut în Norvegia, iar în
anul 2001 a emigrat în Statele Unite ale
Americii, unde a început studiul
compoziției la Juilliard School din New
York, după ce studiase la Royal College
of Music din Londra. S-a dedicat muzicii
corale, dar a scris și pentru pian și
orchestră de suflători. Lucrările sale sunt
publicate de către Walton Music, Edition
Peters și Boosey și Hawkes. Între anii

2009-2010 a fost compozitor rezident pentru Corala Phoenix,
iar în prezent compune pentru octetul a capella „VOCES8”.
(D.T.)

Inspirată de lumea muzicii medievale, Unicornis Captivatur
este o piesă însuflețită a cărei secțiune mediană are un
caracter liric. A fost scrisă în 2001 și cântată în premieră în
luna martie a aceluiași an, de către Corul de Cameră al
Academiei Norvegiene de Muzică (dirijat de Grete Pedersen).
Textul este un fragment dintr-un codex de cântece medievale
completat în 1400, aparținând mănăstirii din Engelberg
(Elveția). Am fost profund influențat de simbolismul puternic și
plin de culoare, de drama pură, de bucuria și sentimentul
triumfător pe care textul le iradiază. (Ola Gjeilo,
http://olagjeilo.com/sheet-music/choral-satb-a-
cappella/unicornis-captivatur/)

Textul piesei Northern Lights vorbește despre frumusețe,
despre o „terifiantă”, puternică frumusețe, deși muzica este,
la suprafață, cât se poate de liniștită. Într-un Crăciun, privind
pe fereastră de la o mansardă din apropiere de Oslo, undeva
lângă un lac de gheață, sub stele, mă gândeam la cât de
profund se reflectă această frumusețe „terifiantă” în luminile
nordului – aurora borealis. Nu am văzut acest fenomen
natural decât de două ori în viață (întrucât am crescut în
partea sudică a Norvegiei); l-am considerat însă cu atât mai
mult ca fiind cel mai frumos la care am asistat vreodată,
înzestrat cu o calitate electrică impresionantă, care trebuie
să-i fi fascinat, dar și înfricoșat pe oamenii din vremurile
vechi, când nimeni nu știa în ce consta el și când multe
superstiții erau asociate cu astfel de experiențe. (Ola Gjeilo,
http://olagjeilo.com/sheet-music/choral-satb-a-
cappella/northern-lights/) 

Sabina ULUBEANU (n. 1979): In vino veritas

Și-a început studiile muzicale
la Liceul de Muzică „George
Enescu” (pian) și la
Universitatea Națională de
Muzică din București, cu
Tiberiu Olah și Doina Rotaru
(compoziție). A lucrat, în
continuare, cu Violeta Dinescu
la Universitatea din Oldenburg

(Germania) și a obținut doctoratul în muzică în anul 2011, cu
teza „Funcția memoriei în construcția timpului muzical”.
Sabina Ulubeanu este o prezență activă pe scena muzicală
națională și internațională; lucrările sale multimedia, camerale
sau simfonice, sunt interpretate atât în România, cât și în
Europa și în Statele Unite ale Americii. (D.T.)

„Iată o poezie intitulată Pământul de un schizofrenic, citată în
Cursul de Psihiatrie din anul 1923-1924 al răposatului prof.
dr. Obreja: Vremea e o carte/Dumnezeu a fost zețar,/ Iar în
carte e pâmântul,/ E-o eroare de tipar” (G.Călinescu,
Universul Poeziei) Structura piesei este tripartită: două texturi
armonico-melodice care încadrează o secțiune mediană



teatrală. Ideatic, texturile vocale propun relevarea unor
sunete sau armonii reper, uneori  în succesiune, alteori ca
surpriză, la fel cum adevărul  versurilor se dezvăluie  treptat
sau direct  cititorului, încadrând umorul negru involuntar.
(Sabina Ulubeanu)

Christian Alexandru PETRESCU (n. 1950): Luna în apă

Christian Alexandru Petrescu a
studiat, la Conservatorul
bucureștean, compoziția cu Dumitru
Bughici și Tiberiu Olah, iar dirijatul cu
Constantin Bugeanu și Dumitru D.
Botez. S-a remarcat în dublă
ipostază: ca interpret vocal (tenor) și
dirijor. În opusurile sale explorează
resursele expresive ale vocilor
umane, creația sa fiind dominată de
lucrări vocale, nelipsind însă nici
cele instrumentale (în genul cameral
și simfonic). Activitatea sa duală –

interpretativă și componistică – a fost onorată cu premii
naționale și internaționale. (B.P.)

"Luna prin apă..." este scrisă pe versuri Chôshû, în
traducerea spaniolă a lui Alberto Silva. "Luna prin apă" este
expresia sonoră a unei stări meditative izvorâtă din contactul
lunii cu natura ei astrală, apa. Trăirea sonoră  e o
permanentă transformare lentă, subtilă: "Luna prin apă/ se
sfarmă în mii de lumini/ renasc mii de luni din apă". (Christian
Alexandru Petrescu)

Henk BADINGS (1907 - 1987): Vocalizzo burlesco

Compozitorul olandez Henk
Badings a fost autodidact în ceea
ce privește muzica. În 1930 s-a
afirmat cu un prim concert de
violoncel, interpretat la
Concertgebouw, Amsterdam.
Lucrările sale au fost interpretate
de dirijori precum Eduard van
Beinum și Willem Mengelberg. A
ocupat postul de profesor la
Musikhochschule din Stuttgart și la
Universitatea din Utrecht. Opera

sa însumează 15 simfonii, patru cvartete de coarde,
numeroase lucrări concertante și camerale, precum și muzică
de scenă. Recent, muzica sa a stârnit interesul în Europa, în
2007 fiind organizat Festivalul „Badings” la Rotterdam. (B.P.)

Grigore CUDALBU (n. 1967): Quasi Motet

Grigore Cudalbu a studiat compoziția cu Dan Constantinescu
la Conservatorul bucureștean. Recent, a urmat cursurile de
master în dirijat coral la Universitatea Națională de Muzică
București. Este conferențiar la aceeași universitate. Creația
sa cuprinde lucrări simfonice, camerale și, mai ales, corale.
(B.P.)

Pornind de la două texte sacre (Laetentur caeli – Isaia, verset
49:13 şi fragmente din Exultate, jubilate – anonim) am dorit
să creez o lucrare cu caracter religios, pe care nu am gândit-
o ca fiind un motet în sensul formei cunoscute din Renaştere
şi de aceea am adăugat în titlu adjectivul quasi. Am sugerat
ideea de motet, pe lângă textele menţionate, printr-o linie
melodică în manieră gregoriană (enunţurile de la început şi
sfârşit) care este preluată şi prelucrată armonic în prima şi a
treia secţiune, partea de mijloc fiind construită în stil (quasi)
bizantin.Toate aceste elemente le-am îmbinat imaginându-mi
un scenariu: Isaia, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, îi
convinge pe cei ce-l ascultau să meargă la templu să vadă
cum este oficiată slujba închinată Domnului – prima secţiune
a lucrării, Laetentur caeli. Ajunşi acolo ascultă şi văd cum se
desfăşoară prima parte a oficiului religios (Ectenia celor
chemaţi, a celor care nu sunt botezaţi) – partea mediană,
Exultate, jubilate. Nefiindu-le permis să asiste la Euharistie se

îndepărtează de templu (din nou Laetentur caeli) cu speranţa
că „Dumnezeu va veni” (Dominus noster veniet) şi va dăinui
şi în sufletele lor după botezul în numele Domnului. (Grigore
Cudalbu)

Vytautas MISKINIS (n. 1954): Pater noster

Compozitorul și profesorul
lituanian Vytautas Miškinis și-a
început activitatea muzicală la
vârsta de șapte ani, ca vocalist,
și a continuat, la 25 de ani, ca
director artistic și apoi dirijor al
corurilor Ąžuoliukas, Kaunas
State Choir, Vocal Ensemble

Museum Musicum și al Corului Academiei Lituaniene de
Muzică și Teatru. Împreună cu aceste ansambluri a câștigat
numeroase premii naționale și internaționale. În prezent, este
directorul artistic și dirijorul-șef al tuturor festivalurilor de cor
din Lituania. Creația sa numără peste 700 de piese corale
religioase și laice, publicate în Lituania, Franța, Germania,
Slovenia, Italia, Spania, Japonia și SUA.

Piesa se deschide cu clustere pulsatile, șoptite, creând un
efect de expectativă. Treptat, intrări nesincronizate ale vocilor
grave construiesc, în manieră aleatorică, o textură sonoră al
cărei dogoritor mi minor este în mod subtil „pătat” de terțele
majore ale bașilor. După starea de meditație și rugăciune, un
moment de fortissimo izbucnește extatic, fără a se impune
însă, căci, în rest, registrul dinamic nu depășește nivelul unui
pianissimo pulsând delicat, până la îndelunga procesiune de
Amen-uri, inițiată de către o soprană solistă, când lucrarea se
stinge, în fine, în sânul inaudibilului. (Gabriel Jackson,
http://www.hyperion-records.co.uk/tw.asp?w= W12794)  

Pelle OLOFSON (n. 1961): Hear My Prayer

Compozitorul, dirijorul și profesorul suedez Pelle Olofson a
absolvit Royal College of Music din Stockholm (1984), unde a
studiat compoziția cu Hans Eklund și Sven-David
Standström. Între 1984 și 2000, a fost membru în corul
suedez Radio și în corul de cameră Eric Ericson. În 2005 a
fondat Micul Cor, format în cea mai mare parte din foști
studenți. A fost ales cel mai bun dirijor la Festivalul
Internațional de Cor din Florența (2013). Creația sa cuprinde
lucrări corale, camerale, orchestrale, dar și muzică de film și
muzică electroacustică. (B.P.)

Corul Madrigal – „Marin Constantin”
Etalon mondial al muzicii corale camerale, Corul Madrigal
prezintă un repertoriu bogat, de la Renașterea europeană
și creația bizantină, până la muzica contemporană, în
special cea românească. Înființat în anul 1963 de către
reputatul dirijor Marin Constantin, ansamblul a susținut
peste 4100 de concerte pe cele mai prestigioase scene
din Europa, America și Asia. După înregistrarea a peste
40 de discuri și promovarea artei corale la cele mai înalte
cote, corul a fost inclus pe lista valorilor patrimoniului
imaterial al UNESCO (1992). Astăzi, la inițiativa dirijorului
Ion Marin și sub conducerea artistică a dirijoarei Anna
Ungureanu, Corul Național de Cameră Madrigal
promovează unul dintre cele mai vizionare programe
muzicale românești destinate copiilor: Proiectul Național
Cantus Mundi. (B.P.)

Anna Ungureanu (dirijoare)
Specializată în arta dirijorală sub atenta observație a
muzicienilor Marin Constantin și Sharon Hansen (SUA), Anna
Ungureanu a susținut concerte în România, Germania,
Rusia, Japonia, Turcia, Serbia, Cehia, Macedonia, Bulgaria,
Polonia și Belgia. Începând din anul 2011, Anna Ungureanu,
doctor în muzică și unul dintre dirijorii Madrigalului, ocupă
poziția de Director Artistic și Dirijor Principal al Programului
Național Cantus Mundi. Inițiat de către dirijorul Ion Marin,
proiectul are ca scop impulsionarea, susținerea și
promovarea mișcării corale la nivelul tuturor instituților de
învățământ din România. (B.P.)
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Profil-Sinfonietta

Tiberiu Soare (dirijor)

Petra Pană (flaut), Cosmin Sperneac (oboi), Emil
Vișenescu (clarinet), Laurențiu Darie (fagot), Sorin
Lupașcu (corn), Mihai Toth (trompetă), Florin Pane
(trombon), Laurențiu Sima (tubă), Sorin Rotaru
(percuție), Adriana Maier (piano), Petru Nemțeanu
(vioara I), Oana Vișenescu (vioara a II-a), Marian
Movileanu (violă),  Eugen Bogdan Popa (violoncel),
Dinu Petrache (contrabas), Veronica Anușca
(soprană)

Chico Mello (Brazilia) – das árvores  II pentru
ansamblu (p.a.r.)
Călin Ioachimescu – Oratio II pentru ansamblu
Octavian Nemescu – Muzica etajelor I, II, III, a
minutelor 17-40  ale unei ORE Fatale pentru ansamblu
(p.a.a.) 
Yinam Leef (Israel) – Impro’s Imprintafter Bartók Op.
20 No. 3 pentru ansamblu (p.a.r.)

Chico MELLO (n. 1957): das árvores II pentru 9 instrumentiști

Chico Mello a studiat muzică
și medicină în orașul său
natal, Curitiba, Brazilia. La
începutul anilor `80 a urmat
"Cursos latinoamericanos de
música contemporanea"
(Brazil, Uruguay) și a studiat
compoziție cu Hans Joachim
Koellreutter (São Paulo),
Dieter Schnebel și Witold

Szalonek (Berlin). Mai târziu, obține doctoratul în muzicologie
al Universității din Dortmund. Activează în proiecte
interculturale ca interpret instrumental, vocal și compozitor,
având un interes special pentru muzica experimentală și cea
de scenă. Lucrările sale au fost incluse în festivaluri de
muzică nouă, printre care Donaueschinger Musiktage, Stille
Music-Boswil (Elveția), Festival International de Musique
Electroacustique din Bourges (Franța), Musica Viva
(München), MärzMusik (Berlin), Angelica (Bologna), Other
Minds (San Francisco), Ultima (Oslo) și Bienal de Musica
Contemporanea din Rio de Janeiro. (D.T.)

Lucrarea este scrisă pentru trompetă, oboi, clarinet bas,
vioară, violă, violoncel, contrabas, pian, percuție + CD și s-ar
putea traduce ca ”despre copaci II”. Piesa prelungește
concepte pe care le-am dezvoltat în piese precum “das
árvores“ și „entre janelas“: regularitate-repetiție, reluare
obsesivă și relațiile acestora cu polaritățile omogen/eterogem,
unitate/multiplicitate, colectiv/individual,
dependență/independență, construcție/hazard. La o distanță
de cam 20-25 de secunde sunt prezente pe parcursul întregii
piese acorduri în tutti, care cresc sau descresc treptat. Între
ele se inserează diverse grupuri de materiale eterogene (în
mare fragmente din música popular braziliană), dependente
sau independente unele de altele: solo-uri (fragmente din
piese solistice proprii), duo-uri, trio-uri, cvartete etc. Copacii,
cu verticalitatea lor liniștită, cu aparenta lor independență,
modul lor de a se dilata și contracta (în sus/jos, deasupra,
împreună, înăuntru) și cu spațiul intermediar pe care-l fac
perceptibil sunt imbolduri pentru acest concept muzical.
(Chico Mello)

Călin IOACHIMESCU (n. 1949): Oratio II

Călin Ioachimescu a absolvit cursurile de compoziție la
Universitatea Națională de Muzică din București la clasa
profesorului Ștefan Niculescu. A participat apoi la cursurile de

la Darmstadt și Paris și a fondat
studioul de muzică electroactustică al
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor
din România. A scris lucrări în toate
genurile muzicale și a fost distins cu
numeroase premii (ale UCMR, precum
și cu premiul „Kranichsteiner
Musikpreis” al Institutului Internațional
de Muzică de la Darmstadt). (D.T.)

Prima oară am ajuns la Cursurile de vară de la Darmstadt în
1982. Întors în țară, m-am apucat de lucru și am scris Oratio.
Îmbunătățită, partitura a devenit Oratio II; i-am adăugat bandă
cu sursă electronică și cu live electronics. (Pe vremea aceea,
era o chestie absolut nouă!) Tot în 1982 fusese la Darmstadt
și Wlodzimierz Kotonski, compozitorul polonez; el și-a
prezentat acolo o lucrare care avea un fel de live electronic,
utilizând o întârziere între două magnetofoane, o buclă, un fel
de canon cu el însuși. Am preluat și eu ideea aceasta, de
revenire a structurilor după un minut – după exact un minut,
pentru că despre asta e vorba în Oratio II: sunt niște structuri
pe diferite spectre de armonice, figurate de instrumente, apoi
mixate și integrate într-un sistem de întârziere; tot ce cântă
instrumentele de suflat e preluat live electronic, creându-se
astfel un overlapping, oarecum transformat de un sistem
electronic de prelucrare a sunetului. În 1984 am prezentat
lucrarea la Darmstadt, unde a fost premiată. (Călin
Ioachimescu, citat de Andra Frățilă, în „De vorbă cu Călin
Ioachimescu”, Revista „Muzica”, 7/2015, p. 7)

Octavian NEMESCU (n.1940): Muzica etajelor I, II, III, a
minutelor 17-40  ale unei ORE Fatale

Octavian Nemescu a studiat
compoziţia cu Mihail Jora la
actuala Universitate Națională
de Muzică din Bucureşti,
ulterior participând la cursurile
internaţionale de la Darmstadt.
În 1978 a obţinut titlul de
doctor în muzicologie la
Academiei de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj

Napoca, avându-l ca îndrumător ştiinţific pe Sigismund
Toduţă. În prezent activează ca profesor asociat la UNMB,
unde predă, din 1990, compoziţia, şi este conducător de
doctorat. A susţinut un workshop de creaţie muzicală la
Conservatorul de Muzică din Lausanne (Elveţia), în 2000, şi
la Academia de Muzică şi Dans din Ierusalim, în 2006. Face
parte din generația care a lansat o nouă avangardă, având
drept ideal nu negarea tradiției, ci recuperarea originilor.
Lucrările sale au fost interpretate în multe dintre centrele
culturale importante din Europa și Statele Unite ale Americii.
(D.T.)

Muzica minutelor unei ORE Fatale este, la modul ideal,
destinată cântării  într-o PIRAMIDĂ cu vârful în Sus şi cu 7
niveluri (etaje). Se pune astfel în discuţie MUZICA de
ALTITUDINE. Există în felul acesta o muzică ce se cântă la
parter, o alta destinată etajului I, etc. Drumul de la Parter la
etajul VII este unul al DETAŞĂRII, al DESPRINDERII, al
PRIVIRII DE SUS al unui eveniment tragic comentat la
PARTER. Cu fiecare nivel de altitudine, numărul
instrumentiştilor scade. Astfel, la parter cântă o orchestră
simfonică timp de 17 minute. La etajul I există doar 15
instrumentişti + voce (soprană) + muzică electroacustică pe
CD. La etajul II rămân 8 instrumentişti + CD. La etajul III
numărul instrumentiştilor scade la 6. Lucrarea începe cu
zgomotul paşilor fulgeraţi. Apoi soprana cântă o melodie
„ucisă” la muzica parterului. (Octavian Nemescu)

Yinam LEEF (n. 1953): Impro's Imprint after Bartók Op. 20
No. 3

Figură activă și proeminentă a Israelului, Yinam Leef a studiat
pianul și vioara, fiind influențat în creația sa de muzica
clasică, de jazz, de unicitatea sonorităților rugăciunilor



evreiești, de împletirea dintre
cultura vestică și cea estică.
După ce își termină cursurile de
la Academia de Muzică din
Ierusalim (compoziție cu Mark
Kopytman), continuă să studieze
în Statele Unite ale Americii (cu
George Crumb, George
Rochberg și Luciano Berio),
datorită burselor care l-au ajutat

să obțină doctoratul la Universitățile din Pennsylvania și
Philadelphia, să participe la cursuri de vară în Vermont, Yale,
Norfolk și Tanglewood. A primit de două ori, în 1993 și 2006,
premiul Primului Ministru pentru Compozitori Israelieni. În
prezent, este profesor de compoziție și Președinte al
Academiei de Muzică din Ierusalim (din 2012). (D.T.)

Impro's Imprint este o parafrază liberă a părții a treia din
lucrarea Opt improvizații pe cântece țărănești maghiare op.
20 de Bartók. Aceste opt miniaturi sunt ele însele parafraze
pe melodiile originale, iar piesa mea prezintă un alt stagiu în
acest lanț de parafraze. De asemenea, consider că acest
proces este un simbol al dezvoltării muzicale în general,
bazat pe dualitatea dintre căutarea rădăcinilor și
nevoia/dorința de reînnoire. Bartók a conferit melodiei
introvertite o interpretare armonică sensibilă, mai degrabă
abstractă. Versiunea sa pianistică originală, sporadic
”colorată” de alte instrumente este prezentată integral la
începutul lucrării. Pe parcursul acesteia, apar câteva referințe
la această melodie și reflecții asupra ei, precum și ecouri ale
vestitelor culori armonice bartokiene de cvarte și tritonuri. Dar
aceste puncte de început se dezvoltă liber pe parcursul
lucrării, ca o succesiune continuă de evenimente, sporind
spiritul improvizatoric și episodic al originalului bartokian. Titlul
piesei exprimă circularitatea ascunsă în acest proces, care
conduce în cele din urmă înapoi, către aceeași melodie
simplă și lineară - nucleu din care totul se naște și din care tot
restul muzicii crește. (Yinam Leef)

Ansamblul Profil-Sinfonietta
Înființat în anul 2003 din inițiativa compozitorului Dan Dediu,
cu scopul de a promova și impulsiona compozitori consacrați
ai muzicii românești, cât și tinerele voci componistice,
ansamblul Profil-Sinfonietta a devenit în scurt timp un
important laborator de creație pentru muzica nouă
românească. Ansamblul a fost prezent în festivaluri
internaţionale, a realizat înregistrări pe compact disc, precum
şi turnee în străinătate (Germania, Elveţia, Polonia), toate
acestea contribuind la consolidarea imaginii şi coeziunii
ansamblului în cadrul vieţii muzicale interne şi internaţionale.
Componența sa variază între trei și șaptesprezece
instrumentiști, aflați sub conducerea muzicală a dirijorului
Tiberiu Soare. (D.T.)

Tiberiu Soare (dirijor)
Tiberiu Soare a absolvit două dintre facultățile Universității
Naționale de Muzică din București, cea de dirijat de
orchestră, la clasa profesorilor Ludovic Bács și Petru
Andriesei, precum și cea de interpretare muzicală (tubă), la
clasa conf. univ. dr. Ion Popescu. A fost dirijor al orchestrei
Operei Naționale București (2007-2012), dirijor principal al
Orchestrei Naționale Radio (2012-2015) și a dirijat cele mai
importante orchestre românești, cât și orchestre din
străinătate, printre care se numără London Philharmonic
Orchestra, Südwestfallischen Philarmonie, Orchestre National
de l’Ile de France sau Royal Philharmonic Orchestra. Alături
de ansamblul Profil-Sinfonietta și-a făcut debutul în anul
2005, în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”. Se
bucură acum de numeroase colaborări în străinătate,
realizând turnee în Ungaria, Israel, Polonia, China, Germania
și Elveția. (D.T.)




