
Păstrând același concept generator al ediției
precedente, Limite...și dincolo de ele! și aceleași patru
direcții tematice de a transcende obișnuitul, numite
eutopii, locuri ale Binelui - Ulise, Gulliver, Nirvana și
Matrix -, ediția a XXVII-a a festivalului ”Săptămâna
Internațională a Muzicii Noi”, adaugă un accent specific,
anume focalizarea pe tinerii interpreți. 

Deviza Tinerii interpreți și muzica nouă ilustrează spiritul
în care am realizat întreg programul, de la selecția
compozițiilor, la cea a interpreților. Ne bucurăm de
prezența unui desant important de muzică orchestrală,
a unor dirijori și soliști tineri, precum și de numărul
impresionant de lucrări programate, ce evidențiază atât
tradiția muzicii noi, cât și noile tendințe ale
contemporaneității, din România și din lume.

Desigur, am spus întotdeauna și cred cu tărie că 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 industria muzicală, dar în același
timp suntem conștienți de faptul că SIMN constituie o
redută culturală responsabilă și rezistentă în fața
asaltului tot mai concertat al prostului gust, kitschului și
inculturii. 

Nu putem privi în viitor, decât asumându-ne trecutul și
cunoscându-l. În acest sens, SIMN 2016 portretizează
și reliefează figura marilor compozitori români Aurel
Stroe (85 de ani de la naștere) și Pascal Bentoiu (90
de ani de la naștere), prin recuperarea unor capodopere
ce se cuvin cunoscute, comentate și reinterpretate în
spiritul actualității.

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.

Cuvânt de deschidere Concept central al Festivalului 
Limite… și dincolo de ele!
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Duminică, 21 mai
GULLIVER (1)
Ora 19.00, Ateneul Român
Tinerii interpreți și muzica nouă (I)
Orchestra Concerto
Bogdan Vodă, dirijor

Soliști: Sorin Petrescu (pian), Doru Roman (percuție),
Judith Blaauw (oboi/corn englez), Erik Sandberg
(corn), Barrie Webb (trombon), Marius Ungureanu
(violă)

Violeta Dinescu: Lebenszeiten pentru pian, wave drum
și orchestră (p.a.r.)
Andrei Tănăsescu: Ciuleandra pentru pian, percuție și
orchestră
Dan Dediu: Wagner Under – ConcertOperă pentru oboi,
corn, trombon, violă și orchestră (p.a.r.)

Violeta DINESCU (n. 1953): Lebenszeiten pentru pian,
percuție și orchestră (p.a.r.)

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 Miriam
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. (Benedicta Pavel)

Lebenszeiten - Concertul pentru pian, wave drum și orchestră
este compus pentru Sorin Petrescu și Doru Roman. Cele trei
părți se integrează într-o structură dramaturgică de natură
narativă. Dialogul care are loc între instrumentele soliste, pe
de o parte, între instrumentele orchestrei sau între soliști și
orchestră, pe de altă parte, intră într-un ”joc” în care se
suprapun cu diferite intensități elementele muzicale narative.
Interferența instrumentelor soliste în acest context se
desfășoară de la structuri lirice la virtuozități spectaculoase.
(Violeta Dinescu)

Andrei TĂNĂSESCU (n.1955): Ciuleandra pentru pian,
percuție și orchestră

Născut în 1955, a studiat la
UNMB compoziţia cu Tiberiu
Olah şi pian cu Florino Dellatola,
afirmându-se apoi în viaţa
muzicală românească în dubla
sa calitate de compozitor şi
pianist. A participat la numeroase
festivaluri de interpretare (în
Olanda, Finlanda, Coreea de

Nord, Japonia), a primit premii pentru activitatea pianistică,
precum şi un premiu de compoziţie la concursul “Wieniawsky”,
1995. A scris muzică pentru cor, ansambluri camerale (vocal-
instrumentale), muzică de scenă şi de film. (Valentina Sandu-
Dediu)

Într-un moment când filonul original pare a fi secat, prelucrarea
în muzică poate fi considerată una din căile perpetuării
procesului creativ. Este cazul lucrării de față, o parafrază în
bună tradiție lisztiană, unde o temă, de cele mai multe ori la
modă, este scoasă din context, tratată liber, total personal. Și
aici, alături de arhicunoscuta temă populară, vom întâlni o
seamă de muzici specifice secolului al XX-lea: seriale,

aleatorii, repetitive, etc. Intersecția unor lumi atât de diferite
duce la apariția umorului - scopul principal al acestei lucrări
plină de vervă, de mare virtuozitate. Versiunea de față
reprezintă prelucrarea pentru pian, percuție și orchestră a
lucrării originale (pian la 4 mâini), realizată de către prietenul
și colaboratorul meu, reputatul muzician Sorin Petrescu.
(Andrei Tănăsescu)

Dan DEDIU (n. 1967): Wagner Under – ConcertOperă pentru
oboi, corn, trombon, violă și orchestră

A studiat compoziţia la
Bucureşti cu Ştefan Niculescu
şi Dan Constantinescu, iar la
Viena cu Francis Burt. A
compus peste 160 de opusuri
ce acoperă aproape toate
genurile muzicale: 4 simfonii şi
alte 15 piese pentru orchestră,
7 concerte (saxofon, violă, vioară, pian, dublu concert pentru
vioară, violoncel, triplu concert pentru flaut, clarinet, violoncel),
5 cvartete de coarde, muzică de cameră în diferite formaţii,
muzică pentru pian, coruri, patru opere (Post-ficţiunea,
Münchhausen, Eva!, O scrisoare pierdută) și o ConcertOperă
(Wagner Under). Este laureat al mai multor premii naţionale
şi internaţionale de compoziţie și a coordonat în calitate de
director artistic festivalul Săptămâna Internațională a Muzicii
Noi (în 1999, 2001, 2007, 2008, 2016). Dan Dediu este
profesor de compoziţie, director artistic al ansamblului Profil,
iar între 2008-2016 a fost rectorul Universităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşti. De asemenea, este doctor honoris
causa al Universității de Arte ”George Enescu” din Iași.

Piesa provine dintr-o imagine ”răsucită” care mi-a venit în
minte citind cartea London Under de Peter Ackroyd. Am fost
fascinat de multitudinea fricilor necunoscute pe care le găsim
în Adânc. Atunci mi-a venit în minte o nouă imagine: cea a
coborârii în Nibelheim, din opera Aurul Rinului, pe care tocmai
o ascultasem cu câteva săptămâni înainte. Din această
conjuncție a două imagini a răsărit o a treia: de ce să nu-l
privesc pe Wagner ca pe un oraș și să îndrăznesc a cerceta
ce e dedesubtul lui, pentru a vedea ce e acolo? Mi-a plăcut
provocarea, iar restul e soartă. Marius Ungureanu m-a rugat
să scriu un concert pentru mai mulți soliști și eu i-am propus
o operă instrumentală, o Concertoperă, care s-a cântat în
primă audiție la Aalborg, în Danemarca, în mai 2015. Wagner
Under: monștrii ascunși sau simple fantasme, morminte în
ruină, izvoare, fântâni și șuvoaie, tuneluri, țevi și multe altele,
o întreagă lume așteptând să fie descoperită, împreună cu
cele patru personaje, familia nibelungului Alberich. De aici
pornește aventura muzicală, pe care am imaginat-o a fi o
întreagă poveste a facerii și desfacerii de alianțe, a mișcărilor
în adânc și a intersecțiilor cu ale lumi, a comentariilor și
citatelor, a omagiilor și aluziilor, a materialului sonor vechi și
nou, a ritualizării halucinante a acțiunii. Cele șapte mișcări ale
ConcertOperei sunt:
1. Familia lui Alberich
2. Nibelheim: tuneluri și țevi
3. Nibelheim: râuri, șuvoaie și fântâni
4. Inima întunericului
5. Tainele adânci (Cadenza)
6. Adio Nibelheim
7. Nekropolis (dedicat victimelor lagărului de concentrare de
la Auschwitz-Birkenau)

Harta orașului Wagner, în imaginația mea:



Orchestra Concerto a Universității Naționale de Muzică din
București

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. (Desiela Tătaru)

Bogdan Vodă (dirijor)

Compozitor, dirijor și profesor
bucureștean, conferențiar la
Universitatea Națională de Muzică din
București, 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.

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 ansamblului Trio 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.
(Benedicta Pavel)

Doru Roman (percuție)

Născut la Timișoara în anul 1963, a
absolvit Liceul de muzică ”Ion Vidu”
din Timișoara și Conservatorul de
muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-
Napoca (cu Grigore Pop). Din anul
1990 este membru al Orchestrei

Filarmonice ”Banatul” din Timișoara și solist-concertist din
toamna anului 2007. Membru al ansamblului de muzică nouă
Trio Contraste, precum și coordonator al ansamblului
Percutissimo, Doru Roman este și profesor de percuție la
Facultatea de Muzică din cadrul Universității de Vest din
Timișoara, precum și la Colegiul de Arte ”Ion Vidu” din
Timișoara. A fost distins cu numeroase premii și a participat la
festivaluri naționale și internaționale de prestigiu, ca solist sau
ca membru în diferite ansambluri.

Judith Blaauw (oboi)

Născută în Olanda, a studiat oboiul în
conservatoarele din Haga și Amsterdam.
După încheierea studiilor a devenit
membră a Holland Sinfonia și European
Union Chamber Orchestra. Este activă în
formații de muzică de cameră și în
ansambluri, precum ansamblul ContiNEO.
Din 2009 ocupă postul de prim-oboist al
Aalborg Symphony Orchestra.

Erik Sandberg (corn)

A început studiul cornului la vârsta de nouă
ani în orașul natal (Tyringe, Suedia) și a
studiat apoi în Helsingborg, Malmö and
Vienna. A colaborat inițial cu Orchestra
Daneză de Cameră, apoi cu The Ensemble
MidtVest, iar din 2008 ocupă postul de prim-
cornist al Aalborg Symphony Orchestra.
Printre preocupările sale principale se
numără și compoziția, fiind și autorul unor
lucrări camerale. 

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 și în
Orchestra Simfonică din Aalborg,
Danemarca. În afară de activitatea interpretativă, Marius
Ungureanu este pasionat și de creație, semnând muzică
pentru teatru și film. (Desiela Tătaru)

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, a fost profesor la
Dartington International Summer
School, precum și la prestigioasa
Universitate 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. (Desiela Tătaru)



Luni, 22 mai
NIRVANA (1)
Ora 17.00, Sala Auditorium a UNMB

Reincarnations & Reinventions
Tamara Smolyar (pian)

Paul Grabowsky: ...Aus der Tiefe... (p.a.r.)
Thomas Reiner: Variations on ‘Tuireamh Mhic Fhinin
Dhuibh’ (p.a.)
Oddvar Lönner: Reinkarnationen II in 8 movements
(p.a.)
Noel Fidge: Sonata no.2 (p.a.)
Kenji Fujimura: Reinventions - Suite for Piano (p.a.)

Paul GRABOWSKY (n.1958): ...Aus der Tiefe... (p.a.r.)

Unul dintre cei mai distinși
muzicieni australieni, pianist și
compozitor, ce s-a remarcat în
mod special prin partiturile sale
de muzică de film, de muzică
de teatru și operă. A fost
director artistic al Queensland
Music Festival (2005), iar din

2012 este director executiv al Academy of Performing Arts din
cadrul Monash University. Printre numeroasele sale premii se
numără Ordinul Australiei (2014) și Premiul ARIA (2014).
Piesa ‘…Aus der  Tiefe…’ evocă cu acuitate un anumit loc din
portul Sydney, meditând asupra unei slujbe de pomenire
ținută în memoria unui tânăr ce s-a înecat accidental în acel
loc. (Dan Dediu)

Thomas REINER (n.1959): Variations on ‘Tuireamh Mhic
Fhinin Dhuibh’ (p.a.)

Compozitor prolific și preocupat de
sens, emoție, simbolistică și libertate
într-o lume postmodernă, Reiner este
laureatul mai multor concursuri
internaționale de compoziție, precum
International Witold Lutoslawski
Composers’ Competition, ALEA III
(Boston) și International Boswil
Composers’ Competition (Elveția). În

1996 devine doctor al Universității din Melbourne cu o teză
despre semiotica timpului muzical, pe care a publicat-o apoi
sub numele de Semiotics of Musical Time (Peter Lang, 2000).
A scris lucrări în toate genurile, iar muzica sa este prezentă
în contexte internaționale foarte diverse, de la festivaluri la
emisiuni radio. Lucrarea Variations on ‘Tuireamh Mhic Fhinin
Dhuibh‘ explorează diverse posibilități expresive ale melodiei
originale de tradiție celtică. (Dan Dediu)

Oddvar LÖNNER (n.1954): Reinkarnationen II in 8
movements (p.a.)

Compozitor și dirijor norvegian, a
studiat la Hochschule für Musik und
darstellende Kunst in Graz (Austria) cu
Andrzej Dobrowolski și Milan Horvat,
apoi și-a dezvoltat cariera
componistică în Statele Unite ale
Americii, fiind influențat de studiile
despre muzica amerindienilor și
șamanism, pe care le aprofundează în

stagiul său de la University of Arkansas at Little Rock. Scrie
compulsiv muzică în toate genurile, dar și romane, povestiri,
piese de teatru, precum și librete de operă. Reinkarnationen
II este istoria sonoră a unui singur suflet ce se reîncarnează
pe pământ în opt personaje distincte, cu nume și naționalități
diferite: Zhai Tse/ Ari Myllyniemi/Jarome Laraque/Torhild
Oppegaard/Anton Mortensson/Dan Monnet/Ribe
Nielsen/Roswita Belyashova. (Dan Dediu)

Noel FIDGE (n.1936): Sonata no.2 (p.a.)

După o carieră de profesor de biochimie
și o lungă carieră medicală care a
început la Columbia University, Noel
Fidge revine asupra compoziției în anii
de pensie, cu o energie și o voință de
creație uluitoare. De altfel, în anii 70,
după ce s-a întors în Australia de la
studiile de compoziție urmate la Julliard
School of Music, una dintre operele sale
a fost aleasă pentru a se cânta în deschiderea Congresului
Compozitorilor, la Canberra. În anii din urmă, el a scris multă
muzică de cameră, o piesă de teatru muzical (A Garden of
Money) pe care a și regizat-o și a fost cântat cu diferite
orchestre ansambluri din Australia. Sonata no.2 (Allegro,
Andante, Moderato, Presto) este scrisă într-un stil liber, în
care momente neoclasic/ pan-tonale alternează cu episoade
atonale. (Dan Dediu)

Kenji FUJIMURA: Reinventions - Suite for Piano (p.a.)

Pianist japonez de cotă internațională ce
trăiește în Australia, pedagog în instituții
prestigiu (Monash University - Melbourne
și Royal Academy of Music - Londra),
Fujimura este un promotor asiduu al
muzicii noi (CD-uri cu piese de Messiaen,
Kurtág, George Benjamin), dar și un
improvizator și un compozitor plin de
imaginație. Suita pentru pian
Reinventions aduce în atenția
ascultătorului muzici ale tradiției clasice privite printr-o prismă
a prezentului. (Dan Dediu)

Tamara Smolyar (pianistă)

Pianistă educată în spiritul celei mai
rafinate școli pianistice rusești,
Smolyar este laureata multor
concursuri pianistice din spațiul fostei
Uniuni Sovietice. A realizat numeroase
înregistrări pentru radio și label-uri de
CD, precum Move, Vox Australis,
Cantor Productions, Schimmel
International Artists Collection. A
susținut recitaluri, concerte ca solistă sau membră în formații
de muzică de cameră în săli de concert vestite și a fost invitată
ca membră în jurii de concurs internaționale. Critica de
specialitate i-a evidențiat virtuozitatea, suplețea, eleganța și
flexibilitatea interpretărilor. Actualmente predă interpretare
pianistică și coordonează secția de pian a Sir Zelman Cowen
School of Music din cadrul universității Monash, Australia.
(Dan Dediu)



NIRVANA (2)
Ora 19.00, Sala ”George Enescu” a UNMB

Ansamblul devotioModerna

Carmen Cârneci, conducerea muzicală

Carla Stoleru (flaut), Valentin Ghita (oboi), Mihai
Bădiță (clarinet), Cristian Buciumaș (fagot), Natalia
Pancec (vioară), Dan Cavassi (violoncel), Mihai
Murariu (pian), Irina Rădulescu (percuție)

Invitați: Endre Guran (violă), Costin Soare (chitară),
Bogdan Ionescu (trompetă), Traian Moldoveanu
(trompetă), Sorin Neculai, Mihai Mânzar, Iulia Bitta,
Răzvan Florescu (percuție)

Veronica Anghelescu: Edelweiss op.11 pentru clarinet
Tatjana Milošević: Chatatutu pentru flaut/ piccolo, pian,
vioară 
Krzysztof Penderecki: Cadenza pentru violă solo
Carmen M. Cârneci: -embER(die Stille, ich) pentru
violoncel-solo și ansamblu 
Victor Alexandru Colțea: Blast pentru (bas-)clarinet și
drum-set
Mihai Murariu: Rorschach pentru ansamblu (p.a.a.)
Octavian Nemescu: BeseptimaIT pour 7 heures du soir
- Étage 4 pentru ansamblu

Veronica ANGHELESCU (n.1981): Edelweiss op.11 pentru
clarinetsolo

Veronica Anghelescu a absolvit mai întâi
studiile de filologie la Universitatea din
București (cu o teză de doctorat despre
William Shakespeare), pentru a se dedica
apoi compoziției muzicale. Ca urmare a
îndrumării venite de la Eugen Kreiss -
dirijorul corului Dumitru D. Botez din
București, dar și primul profesor ce i-a
îndrumat pașii pe calea muzicii - a urmat

Facultatea de Muzică din cadrul Universității Spiru Haret (unde
a studiat compoziția cu Sorin Lerescu), apoi Facultatea de
Compoziție a Universității Naționale de Muzică București,
unde și-a continuat activitatea sub îndrumarea compozitorilor
Doina Rotaru - la masterat - și Liviu Dănceanu - la doctorat.
Veronica Anghelescu desfășoară și o bogată activitate
muzicologică, fiind editorul publicațiilor No14 Plus Minus și
Extraordinary People. 

Edelweiss op. 11 pentru clarinet solo a fost elaborată în anul
2015. Edelweiss, numele german al delicatei flori-de-colț, este
imaginea generatoare a discursului componistic: o invitație la
meditația asupra solitudinii, a singurătății. Lucrarea a fost
interpretată în primă audiție la începutul acestui an la
Moscova, de către Viktor Kugay.

Tatjana MILOŠEVIĆ (n. 1970): Chatatutu pentru flaut/ piccolo,
pian, vioară (2013)

Tatjana Milošević Mijanovića absolvit studiile
de compoziție la Facultatea de Muzică din
Belgrad, la clasa Prof. Zoran Eric, cel care
a fost și îndrumătorul disertației sale bazate
pe proiectul operei de cameră cu titlul "Who
Killed Princess Mond", 2013. Ea este
profesor asociat la aceeași catedră
universitară, fiind și deținătoarea mai multor
premii acordate în Serbia, dar și
internaționale. Din bogata sa creație o notă

aparte se cuvine următoarelor două titluri: "The Lights of
Betelgeuse or the Secret of a Red Giant" –  lucrare ce a
reprezentat Serbia la World Music Days/ Seoul, 1997 – și
"CoinciDance", balet prezentat de ansamblul “De Ereprijs” în
cadrul festivalului “Groeten uit Arnhem” din Arnhem (Olanda),
2003. A participat cu o bursă UNESCO la proiectul “Waterproof”,
care a inclus interpretarea și publicarea piesei sale de muzică
electronică “Tribute for Fort Honswijk“, 2001. (Carmen Cârneci)

Conform unei credințe străvechi din Tibet, Chatatutu ar fi fost
o mică pasăre care simbolizează iubirea, frumusețea și
înțelepciunea. În folclorul Tibetan Chatatutu  este un motiv
frecvent, prin care se anunță că binele întotdeauna învinge
răul; mai mult, o amuletă cu imaginea acestei mici creaturi a
văzduhului ar aduce celui care o poartă și bogăție. În această
piesă am explorat compatibilitatea materialului tematic
originar cu citatele extrase din lucrarea mea Ludus Mimesis
– urmărind în procesul de compoziție cum aceste citate,
desprinse din contextul prim și plasate într-unul nou, pot
deveni elemente constituente în crearea unui limbaj muzical
diferit. Lucrarea a fost compusă special pentru ansamblul
Singidunum din Belgrad, care a și interpretat-o în primă
audiție în 2013. (Tatjana Milošević)

Krzysztof PENDERECKI (n. 1933): Cadenza pentru violă

Un adevărat super-star al compoziției
din secolul al XX-lea, compozitorul și
dirijorul polonez a studiat la
conservatorul din Krakówia și apoi a
devenit profesor al acestei instituții.
Primele sale compoziții (Strophes,
Anaklasis și Threni pentru victimele
de la Hiroshima) au atras atenția prin
iconoclasmul lor, dar și prin maniera
rafinată de tratare a instrumentelor,
prin utilizarea clusterelor și a
sferturilor de ton, precum și a altor efecte ce au avut drept
consecință crearea unei sonorități noi, specifice. Această
sonoritate personală va fi dezvoltată în lucrări ca Psalmii lui
David, Stabat Mater, Pasiunea după Luca, Utrenja, Magnificat
și altele. În anii 70, Penderecki părăsește idiomul care l-a
consacrat și va compune sistematic pornind de la intervalele
de semiton și cvartă mărită, cu toate combinațiile implicate de
acestea (Recviemul polonez, Cele șapte porți ale
Ierusalimului, concerte pentru vioară, violoncel). De
asemenea, interesul său față de genul liric se manifestă în
creații scenice precum operele Diavolii din Loudun, Paradisul
pierdut, Ubu Rex. Este laureatul a celor mai prestigioase
premii muzicale internaționale, de la Grammy (1998) la
Praemium Imperiale (Japonia). (Dan Dediu)

Cu o durată de aproximativ șapte minute, Cadenza pentru
violă a fost compusă în 1984, ca un supliment la Concertul
pentru violă și orchestră (1983). Structura rar-repede-rar,
specifică lui Penderecki, este reluată și aici, iar celula de debut
este un suspin descendent de secundă mică, prima secțiune
arcuindu-se ca un lamento. A doua secțiune dezvoltă
intervalica de secunde mici și cvarte mărite într-o mișcare
intensă și energică, asemănătoare unei gigue, cu multiple
corzi și polifonii latente specific baroce. După o culminație în
acorduri placate, susținute și treptat mai largi, finalul aduce o
melodie stranie în flageolete, într-un tempo lent, meditativ, pe
o pedală de sol, care conduce la sunetele de debut ale piesei.
Cercul sonor s-a încheiat. (Dan Dediu, sursa:
www.allmusic.com)

Carmen Maria CÂRNECI (n. 1957): -embER (…die Stille,
ich…) pentru violoncel și ansamblu

Pendulând ani de zile între
București și Freiburg (unde s-a
specializat în compoziție și
dirijat, a primit burse și a
participat la diverse cursuri,
festivaluri etc.), compozitoarea
a reușit să integreze în creația
ei în mod organic caractere ale
muzicii românești și ale
componisticii vest-europene (germane). Crede că muzica ei
ar trebui receptată ca ‘o muzică în formare/devenire’, condusă
de o logică internă determinată și emoțional, în care
continuitatea este o rezultantă a conlucrării tuturor
parametrilor. O constantă paradoxală o reprezintă oscilația
între liber-flexibil și categorii puternic tipizate. (…) Alte
caracteristici: desființarea/ dizolvarea structurilor tematice,
lucrul cu ritmica și melodica supuse continuu procesualității/



re-modelărilor, virtuozitatea, preferința pentru polifonie densă
sau heterofonie parțială, pentru magia ritualică. (Corneliu Dan
Georgescu – MGG)

În “- embER(…die Stille, ich…)” traseul solistic din Concertul
pentru violoncel şi orchestră “REm” este relansat – în
variaţiune liberă – ca ductus în generarea unei muzici cu totul
noi, de consistenţă camerală, articulată din şase mişcări relativ
scurte. Fiecare din acestea este modelată de idei muzicale
pregnante: pedala gravă în pulsaţie inegală în prima parte;
heterofonie parţială și pulsaţie amplificată cu acorduri ‘în formă
de cometă’ în partea a doua; un concentrat trio al
instrumentelor cu coarde – Klangfarbenmelodie şi polifonie
parţială în partea a treia; pulsaţie egală (‘ceasuri’) în partea a
patra, încheiată cu o primă cadenza a solistului; continuitate
(flaut, clarinet, violă, chitară) versus discontinuitate (pian,
violoncel) şi o a doua cadenza a violoncelului în final.
Primaparte a titlului subliniază  filiaţia (in)directă dinspre REm(-
embER), în timp ce paranteza (…die Stille, ich…)
atenţionează asupra muzicii care-i va urma cronologic, într-o
mai subtilă continuitate, întrucât acestea sunt cuvintele cu care
începe „Palast um vier Uhr morgens”, un tablou al operei
„Giacometti” introdus în versiunea din 2000. Lucrarea a fost
compusă în 1999 ca o comandă din partea “Gegenwelten-
Festival”, unde a şi fost prezentată în primă audiție de către
violoncelistul Dan Cavassi și Heildelberger Festival Ensemble
sub conducerea compozitoarei. (Carmen Maria Cârneci)

Victor Alexandru COLȚEA (n. 1986): Blast pentru clarinet
bas și drum-set

După ce a început inițierea în muzică cu
tatăl său, chitaristul Vasile Colțea, și-a
continuat studiile îndreptându-se către
compoziție. A studiat la UNMB cu Dan
Dediu, la Hochschule für Musik und
Theater din Hamburg cu Fredrik
Schwenk, iar mai apoi la Hochschule für
Musik – Lucerna îndrumat de Dieter

Ammann. A participat, de asemenea, la seminarii de
compoziție și master-class-uri ținute de compozitori precum
Wolfgang Rihm, Beat Furrer, Bernhard Lang, Lucian Mețianu,
Octavian Nemescu, Doina Rotaru, Enno Poppe. I s-au acordat
premiul Academiei Române pentru creație muzicală, premiul
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pentru
secțiunea vocal camerală cu piesa Zori, premiul întâi la
Concursul Național de Compoziție Ștefan Niculescu, premiul
special al Muzeului George Enescu la Concursul International
de Compoziție George Enescu. De asemenea, a participat și
a fost invitat la diverse academii și festivaluri, precum
Composer Seminar în cadrul Festivalului de la Lucerna,
Impuls | Academy în Graz, iar piesele sale au fost interpretate
în diferite săli de concerte în toată Europa și difuzate de mai
multe programe radio din Europa (Deutschlandfunk, NDR –
Germania; Espace 2 – RTS-Elveția, Radio România Muzical,
Radio România Cultural, ORF - Austria, etc.). A fondat și
conduce ansamblul Sargo, consacrat promovării muzicii
contemporane.

Titlul piesei permite mai multe accepțiuni: pe deoparte,
înseamnă explozie sau erupție, pe de altă parte, Blast
înseamnă totodată și sunetul produs la un instrument de suflat
printr-o forțare extremă a aerului. Piesa este, astfel, o
descriere a unei energii propagate cu forță, dar și cu
virtuozitate. Din punct de vedere structural și formal se pot
observa totodată și influențe folclorice și bizantine, ce se
construiesc și deconstruiesc, creând, adeseori, fracturi in
formă.  (Victor Colțea)

Mihai MURARIU (n. 1984): Rorschach pentru ansamblu (p.a.)

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. (Desiela Tătaru)

Lucrarea este dedicată ansamblului devotioModerna, iar
sursa de inspirație pentru piesa propusă este opera artistului
neo-conceptual belgian Wim Delvoye. Cunoscut pentru
proiectele sale inventive și adesea șocante, Delvoye
suprapune adesea atractivul cu grotescul, banalul cu
excepționalul, cotidianul cu extraordinarul, creând lucrări
bazate pe contradicție. În ceea ce privește lucrarea muzicală,
intenția mea este de a prelua mijloacele de realizare ale
operelor sale, axându-mă, astfel, pe două idei de bază: ideea
contrastului, a opusurilor alăturate, respectiv ideea detalierii
exhaustive, a lucrului în amănunt, a filigranării în cadrul unei
forme/structuri dacă nu banală atunci măcar ușor
recognoscibilă. Titlul lucrării este Rorschach, în ideea
celebrului test psihologic bazat pe interpretarea a diferite pete
de cerneală. Trimiterea este dublă, testul respectiv fiind atât
una din sursele declarate de inspirație are lui Delvoye, cât și
o referință la natura subiectivă a discursului muzical și a
felurilor diferite de percepție/interpretare a aceleiași muzici de
către diferiți ascultători. (Mihai Murariu)

Octavian NEMESCU (n.1940): BeseptimaIT pour 7 heures
du soir - Étage 4

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. A fost
profesor de compoziție la UNMB, iar
în prezent 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.
(Desiela Tătaru)

BEseptimaIT pentru ora 7 seara, Etaj IV (2011) face parte din
ciclul Cartea Orelor, fiind vorba de muzici dedicate celor 24
de ore ale nopţii şi ale zilei. La modul ideal, aceste lucrări ar
trebui să fie cântate într-o Piramidă cu vârful în jos, în care
fiecare oră să fie celebrată la un alt nivel al ei. Este vorba de
muzica de ALTITUDINE (a cânta la fiecare etaj altfel decât la
cele inferioare sau superioare). Drumul de la subsolul
piramidei (cântarea de la miezul nopţii) spre etajul XI (cea de
la miezul zilei) sugerează călătoria în URCARE a sufletului
după moarte şi “dezbrăcarea” EU-lui superior de învelişurile
sale. Cel invers, al COBORÂRII este al “îmbrăcării”,
simbolizând călătoria înainte de naştere.

În cazul lucrării de faţă se coboară de la etajul V la IV al
Piramidei. Ghizii de întâmpinare ai Călătorului, în noua sa
Reşedinţă provizorie, sunt clopotele, urmate de sonorităţile a
2 trompete şi apoi, de 4 percuţii, ce expun o polifonie de
pulsaţii, în ritmurile vieţii terestre ce se va ivi în curând. Iar



această deplasare se desfăşoară pe fundalul balansării a 2
acorduri: Mărit-minor cu septimă mare (Uimire – tristeţe acută,
durere), ce va constitui baza arhetipală a trăirii psihice în
viitoarea existenţă întrupată. Apoi, apar, la început succesiv,iar
după aceea simultan, 2 personaje melodice. Primul este
diatonic, iar al doilea cromatic, într-o parcurgere eterofonică,
cu un ethos tânguitor.  Sunt cei cu care va convieţui Călătorul
în viitoarea întrupare de la miezul nopţii.

Din când în când, discursul sonor sau, altfel spus, călătoria
este oprită în loc de implozii sonore fulgerătoare (“spectacole
de o clipă”) în trăirea unor spaime (la vederea celor ce se vor
întâmpla peste câteva ore, la 12 noaptea). Dar, şocurile
acustice (în fortissimo) mai constituie şi mijloace adecvate
pentru trezire, ca în practicile budiste. Alteori, aceste suspensii
(pe anumite intervale muzicale), în piano-pianissimo, capătă
expresia unor mari mirări, uimiri sau momente de reflecţie,
urmate de pauze extinse. 7 seara este prilejul încărcării
“corpului dorinţei” (astral) cu patimi, cu pasiuni intense, chiar
revolte. La sfârşitul călătoriei (pe acest etaj) SUCCESIUNILE
temporale devin SIMULTANEITĂŢI ce se topesc în magma
emisiilor acustice ale tuturor regnurilor Terei (mineral, vegetal,
animal, etc) pe spectrul armonicelor unei fundamentale fa.
(Octavian Nemescu)

devotioModerna

devotioModerna şi-a făcut debutul la finele anului 2005, în
cadrul primei ediţii a festivalului MERIDIANE – Zilele SNR-
SIMC, la inițiativa compozitoarei-dirijoare Carmen Cârneci și
a violoncelistului Dan Cavassi. Este un ansamblu (cu
componenţă variabilă) de voci şi instrumente, cărora li se pot
asocia aspecte (live-) electronic/multi-media. Deşi orientarea
repertorială este centrată pe muzica nouă a prezentului,
devotioModerna manifestă deschidere şi față de muzica nouă
a altor decenii, promovând nu o dată lucrări dintre cele puţin
cunoscute sau quasi-uitate, într-o manieră atentă, implicată.

Costin Soare (chitară)

Costin Soare este unul dintre cei mai activi
muzicieni-chitarişti de la noi, apărând în
proiecte solistice precum turneele naţionale
Nocturne şi dansuri şi Muzica în Palatele
României, și fiind implicat şi în diverse
formaţii camerale: amintim aici pe cele în
care activează alături de  mezzosoprana
Claudia Codreanu și flautistul Ion Bogdan
Ștefănescu. Este primul chitarist român care
lansează un CD (2014) cu înregistrări
inedite la noi (Bach, Britten, Takemitsu), fiind

interesat de interpretarea şi promovarea muzicii contemporane
pentru chitară, dezvoltând în acest sens proiectul „Musica...”
(Nocturna; Poetica; per Due; delle Citta Invisibili), prin care
încearcă să stimuleze compozitorii români să compună pentru
instrument. Este director artistic al ”Serilor de chitară”, festival
internaţional în cadrul căruia concertează instrumentişti de top
din întreaga lume. A lansat recent, alături de Ion Bogdan
Ştefănescu, CD-ul Twenty Shades of Music (Bartok, Piazzolla,
Machado, Ramirez, Morel, Tadic).

Mihai Bădiță (clarinet)

A absolvit Liceul de Artă din
Sibiu, obține licența (secția
clarinet, clasa prof. Emil
Vișenescu) și diploma de
master (sectia muzică de
cameră, clasa prof. Oana
Vișenescu) la UNMB și continuă
cu studii aprofundate la
Academia de Muzică din

Malmö/ Suedia, unde obține Diploma de Solist (sub
îndrumarea prof. Olli Leppäniemi). A lucrat cu artiști
instrumentiști renumiți, desfășurând și o activitate solistică
intensă alături de Filarmonica de Stat Sibiu, Filarmonica “Ion
Dumitrescu” Vâlcea, Malmö Musikhogskolan Orchester,
Helsingborg Symphony Orchestra. În 2016 obține un grant

artistic important acordat de International Arts Institute pentru
activitatea muzicală desfășurată în spațiul Europei Nordice.
În prezent, Mihai Bădiță este profesor de clarinet și muzică de
cameră la Liceul de Artă Sibiu și colaborator al Orchestrei
Simfonice din Helsingborg Suedia; activează, de asemenea,
în ansamblurile “Orfeo33”, “Clarino” și “Ars Nova”/ Suedia.

Endre Guran (viola)

Violistul elvețian Endre Guran s-a
născut în România și a absolvit
liceul la Timișoara. Studiază mai
întâi vioara la Academia de
Muzică din București și
activează o perioadă în
Orchestra Filarmonicii “George
Enescu”, după care studiază
viola la conservatorul din München, activând în paralel ca
violist în Orchestra simfonică a Radiodifuziunii Bavareze.
După studii de perfecționare cu Bruno Giuranna la Siena
(Italia) și Detmold (Germania), devine violist-solist în Tonhalle
Orchester Zürich, poziție menținută până în 2003. Activitate
profesorală: 1980-2003 la Musikhochschule Zürich,
Heidelberg-Mannheim și Lucerna; 1987-2003 la Academia de
vară "Allegro Vivo", Waldviertel (Austria). Din 2004 trăiește la
Viena ca liber profesionist, având numeroase apariții scenice
ca solist și împreună cu mai multe ansambluri camerale.

Dan Cavassi (violoncel)

A absolvit Liceul de Muzică "George Enescu" din București
(clasa prof. Paul Ochialbi şi
George Cocea), apoi
Academia de Muzică
bucureşteană (clasa prof.
George larosevici). Se
perfecționează la Paris cu
Antonio Janigro, apoi la
Geneva cu Pierre Fournier.
Membru al prestigiosului
cvartet ”Muzica”, în 1980 pune bazele cvartetului "Pro
Muzica". Din 1984 este prim-violoncelist la Filarmonica
"George Enescu", unde activează şi în prezent. Apare
frecvent în recitaluri cu pian, concertează cu diverse formaţii
camerale sau ca solist împreună cu Filarmonica "George
Enescu", Orchestra de Cameră Radio, precum şi cu mai multe
orchestre filarmonice din țară. Dan Cavassi interpretează în
mod curent muzică modernă şi contemporană: a colaborat ca
solist cu Opera și "Neues Theater für Musik" din Bonn,
"Festival Ensemble" - Heidelberg, "profectio initiative" din
Freiburg, ansamblul "Phoenix" din Basel, "ensemble für neue
musik zürich" etc. Alături de compozitoarea Carmen Cârneci,
este membru fondator al ansamblului "devotioModerna"
(lansat în 2005). 
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Double Recitals: Arcord in Spirit

Ana Topalovic (violoncel), Nikola Djoric (acordeon)

Armin Sanayei: RoosterSings…! (p.a.a.)
Gabriele Proy: Thorium
Cătălin Crețu: Prosopopeea urmei
Margareta Ferek-Petric: Killing Godot
Dimitris Mousouras: Violaccordeon
Volodymyr Runchak: Kyrie Eleison
Johanna Doderer: Wutmarsch

Matei Ioachimescu (flaut), Miriam Adefris (harpă)

Witold Lutosławski: Three fragments
Timothy Page: Curl pentru flaut, harpă și live electronics
Carmen Petra Basacopol: Fantasia
Călin Ioachimescu: A due (p.a.a.)
Toru Takemitsu: Toward the sea

Armin SANAYEI (n.1992): Rooster Sings…!

Născut la Teheran, ia primele lecții la
vârsta de patru ani, iar la șase ani
începe studiul viorii, apoi pe cel al
compoziției. Studiază compoziția la
Teheran cu Amir Hossein Eslami,
Sharif Lotfi și Ahmad Pejman, apoi
(din 2014) la Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien, cu
Martin Lichtfuss. Primește burse de
studiu și piesele sale sunt cântate în
contexte festivaliere diverse. 

Lucrarea Rooster Sings…! (Cântă cocoșul…!) este dedicată
duo-ului Arcord, fiind inspirată de un poem al lui Omar
Khayyam, poet și filosof persan de geniu:

Din pragul aurorii cocoșu-ți amintește
Că s-a mai scurs o noapte din scurta ta viață.

Că în oglindă roză pământul strălucește, 
Iar mintea ta și astăzi va bâjbâi în ceață.

(Traducere de George Popa)

Gabriele PROY (n.1965): Thorium

Născută la Viena, Gabriele Proy a fost
președinta  European Forum
Klanglandschaft (2001-2013) și a primit
multe comenzi și distincții, printre care se
numără Premiul pentru muzică al orașului
Viena. Lucrările sale au fost cântate în
Europa, Turcia, Iran, Japonia, Australia,
Canada, America de sud și SUA.

Mineralul numit toriu se află în cadrul
sistemului periodic al lui Mendeleev la

numai câteva căsuțe distanță de uraniu. Ambele minerale au
ca proprietate comună radioactivitatea. Probabil că folosind
toriu în loc de uraniu, catastrofe precum Cernobîl și
Fukushima ar fi putut fi evitate. În piesa mea Thorium
intenționez să explorez sonor Necunoscutul mineralului toriu.
Pasajele melodice ale violoncelului sunt întrețesute cu
sonoritatea acordeonului și păstrează în suspensie energia
concentrată a mineralului. Lucrarea este dedicată duo-ului
Arcord. (Gabriele Proy)

Cătălin CREȚU (n. 1971): Prosopopeea urmei (p.a.a.)

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. (Desiela Tătaru)

Lucrarea abordează prosopopeea ca ipostază a înduhovnicirii
pornind de la urme, în spirit, ale transmigrației duhului
bartokian. Tradusă tehnic, metempshihoza acustică are la
origine sunetul-vibrație ce – filtrat prin cluster – devine
armonie transformațională acompaniind melodii celeste în
ascensiuni polifonice. Încarnarea poetic–muzicală a acestei
absențe, orbită a emancipării neînsuflețitului și ascensiunea
lui înspre înalt fac zenitul sonor tangibil. (Cătălin Crețu)

Margareta FEREK-PETRIC (n. 1982): Killing Godot (p.a.a.)

Născută la Zagreb, a studiat
compoziția la Universitatea de
muzică din Viena cu Ivan Eröd,
Chaya Czernowin și Klaus
Peter Sattler, beneficiind de
diverse burse (Viktor Bunzl
Foundation, Czibulka Foundation, Home Suisse Foundation,
Thyll-Dürr Foundation). S-a stabilit la Viena, unde i s-a
decernat premiul Theodor Körner pentru piesa simfonică
„Take 7“ (2011) și face parte din comitetul Societății Austriece
de Muzică Contemporană (din 2015).

Killing Godot este inspirată de Godot, mult controversatul
personaj al lui Beckett. Faptul că acesta n-a dat niciodată vreo
explicație clară despre această piesă de teatru a deschis un
teren de joacă al posibilităților pentru ideile mele muzicale.
Starea de așteptare alternează cu stări de absurditate,
agresiune și dorința de răzbunare împotriva persoanei
abstracte care nu mai vine. Muzicienii încarnează două
personaje principale ale piesei și astfel contribuie verbal cu
propoziția-cheie: ”nu-i nimic de făcut”. Lucrarea e un fel de
”teatru absurd” muzical, care implică existența comicului și
pathosului în același timp și vrea să dezvăluie câteva iritări
personale vizavi de obscura așteptare irațională. (Margareta
Ferek-Petric)

Dimitris MOUSOURAS (n. 1983): Violaccordeon (p.a.a.)

Născut la Atena, a început studiul viorii la
vârsta de 10 ani. În 2004 absolvă vioara
la Universitatea din Atena
(Departamentul de muzică), iar din 2008
studiază compoziție și muzică de film la
Universitatea de muzică din Viema (cu
D.Schermann, Michael Jarrell, Reinhard
Karger).

Pentru a explora minunata (dar totuși
neuzuala) combinație a acordeonului cu violoncelul – o
combinație ce posedă atât de mult potențial sub aspect
timbral și textural – mi-am imaginat un tablou al unui singur
instrument dublu (viol-acordeon), capabil de a genera o mare
varietate de efecte. Scriituri monodice și cromatice (în special
la violoncel) sunt fie contrastante, fie curg în paralel cu motive
și scriituri polifonico-armonice (în special la acordeon). Astfel,
cele două instrumente încearcă să fuzioneze prin combinarea
propriilor caracteristici. (Dimitris Mousouras)

Volodymyr RUNCHAK (n. 1960): Kyrie Eleison

Născut la Lutsk, în Ucraina, a studiat acordeon, compoziție și
dirijat la Conservatorul din Kiev. Membru în Uniunea
Compozitorilor din Ucraina din 1988, Runchak este foarte
activ în programarea și propagarea muzicii contemporane,
fiind fondatorul Seriei de Concerte de Muzică Nouă. Piesa



Kyrie Eleison a fost scrisă în 1990 și
are multe versiuni instrumentale,
inclusiv o transcripție intitulată Requiem
pentru soprană, tenor și orchestră. 

Johanna DODERER (n. 1969): Wutmarsch

A studiat în Graz cu Beat Furrer și în
Viena cu Klaus Peter Sattler și Erich
Urbanner. A scris muzică simfonică, de
cameră, lieduri, muzică vocală, corală,
concerte, dar se arată a fi în mod special
atrasă de genul liric, căruia i-a dedicat
patru opere. Este laureată a premiilor
Ernst-Krenek, SKE Publicity și
Kulturpreis der Stadt Wien. Între
2004/2005 a fost composer-in-residence
al Wiener Konzertverein. Dedicată duo-

ului Arcord, lucrarea Wutmarsch (Marș mânios) este inspirată
dintr-o scenă a renumitului roman Merovingienii, aparținând
celebrului scriitor Heimito von Doderer, unchiul autoarei. 

Witold LUTOSŁAWSKI (n.1913-1994): Three fragments

Considerat unul dintre cei mai
importanți compozitori ai secolului al
XX-lea, Lutosławski a devenit cunoscut
abia în anii 60, prin opusurile  timpurii
precum Paganini-Variations, Muzică
funebră și Concertul pentru orchestră,
apoi prin lucrări remarcabile ale
maturității creatoare scrise în stilul
aleatorismului controlat: Livre pour
orchestre, Concertul pentru violoncel,
Les espaces du sommeil. Odată cu

ciclul Chain, dar mai cu seamă cu Simfonia a III-a și Simfonia
a IV-a, câștigă notorietatea mondială pentru viziunea
componistică integratoare de a fuziona într-un mod eficient și
deosebit de expresiv elemente ale tradiției cu cele ale
avangardei. (Dan Dediu)

Scrise în 1953, cele trei miniaturi – 1. Magie, 2. Odiseu în Itaca,
3. Presto – sunt fulgurante și delicate imersiuni în lumea
stilurilor impresionist (Debussy, Ravel) și neoclasic (Poulenc,
Stravinski), realizate de către compozitor ca muzică de fundal
pentru teatrul radiofonic. Flautul și harpa sunt încărcate astfel
cu semnificații poetice ce evocă instrumentele antice grecești
– aulos și phorminx (kithara). (Dan Dediu)

Timothy PAGE (n.1975): Curl pentru flaut, harpă și live
electronics

După o scurtă carieră de fizician,
compozitorul american Timothy Page
pleacă din S.U.A. să studieze
compoziția cu Veli-Matti Puumala la
Sibelius Academy în Finlanda (între
2002-2008), grație unei burse Fulbright.
În muzica sa, Page e interesat de
eterofonia de stiluri, deschizând ferestre
spre estetici diverse, fără a sacrifica
consistența propriei voci. Compozițiile

sale sunt cântate în festivaluri internaționale de către
ansambluri profesioniste, precum Avanti!, Caput, Cikada, New
York New Music Ensemble, Dal Niente. Din 2013, este
doctorand al Universității din Chicago, sub îndrumarea
compozitorilor Augusta Read Thomas și Anthony Cheung.
(sursa: www.timothypage.net/)

În matematică, termenul de "buclă" denotă cantitatea de flux
rotaţional la un moment dat într-un câmp vectorial. Curl are
cam aceleași preocupări ca lucrarea Cusp (2009), anume
reconciliind staza, mişcarea, fluența, discontinuitatea şi
elasticitatea timpului. Lucrarea utilizează deopotrivă fişiere de
sunet preînregistrate şi procesare de sunet live, iar știma
harpei ar fi de interpretat, într-un mod ideal, pe o harpă de

concert electroacustică. (sursa: www.timothypage.net/)

Carmen PETRA-BASACOPOL (n.1926): Fantezie pentru
flaut și harpă

Născută în 1926 la Sibiu, a
absolvit Facultatea de filosofie şi
compoziţia (cu Mihail Jora) la
UNMB. A participat la Cursurile
internaţionale de vară de la
Darmstadt şi şi-a completat studiile
la Paris, obţinând doctoratul în
muzicologie la Sorbona (cu
Jacques Chailley). Este laureată a
Premiilor UCMR, a Premiului Academiei Române. Din 1962
a predat armonie, contrapunct, forme muzicale la
Universitatea de Muzică bucureşteană. Între cele aproape 80
de opusuri semnate de Petra-Basacopol, muzica de cameră
ocupă un loc privilegiat (compozitoarea a scris însă şi opere,
balete, lucrări vocal-simfonice, concertante). Harpei îi sunt
dedicate atât piese solistice (o serie de şase preludii figurau
ca piese obligatorii în Concursul de interpretare de la
Amsterdam), cât şi piese pentru ansambluri de cameră sau
un concert. (Valentina Sandu-Dediu)

Am scris multe piese pentru harpă, fiind fascinată de universul
sonor al acestui instrument. De asemenea, am scris unele
lucrări camerale pentru harpă și diferite instrumente, dintre
care aș menționa în mod deosebit asocierea harpei cu flautul,
timbrul celor două instrumente realizând un univers sonor
magnific. În acest sens, am scris Sonata pentru flaut și harpă,
care se cântă și acum în multe țări ale lumii, Dublu Concert
pentru flaut și harpă s.a. Fantezia op.103 reprezintă un
omagiu adus harpistului Ion Ivan-Roncea, o piesă care, printr-o
cantilenă duiosă și melancolică, devine un mesager al
nobilului sentiment al iubirii, care înfrățește pe toți oamenii
pământului. (Carmen Petra-Basacopol)

Călin IOACHIMESCU (n. 1949): A due pentru flaut și harpă

Născut la 29 martie 1949 în Bucureşti,
România, a absolvit în 1975 UNMB la
clasa de compoziţie a lui Ştefan
Niculescu. Se perfecţionează apoi la
Internationale Ferienkurse für neue
Musik din Darmstadt (1980, 1984), la
Rencontres Internationales de Musique
Contemporaine, Metz (1982) şi la
IRCAM, Paris (1982, 1985). Printre
premiile obţinute de-a lungul timpului
se numără Kranichsteiner Musikpreis
(acordat de Institutul Internaţional de Muzică din Darmstadt,
1984), premiul UCMR (1979, 1982, 1988, 1992) şi premiul
Academiei Române (1993). Catalogul creaţiei sale cuprinde
muzică simfonică (Tempo-80), concertantă (Concertul pentru
saxofon şi orchestră), camerală (2 Cvartete de coarde,
Palindrom/7), muzică de film, tape-music şi live-electronics
(Oratio-II; Muzică spectrală; Celliphonia; Les Eclats de
l’Abîme; heptaGRaMa). Preocupările componistice ale lui
Călin Ioachimescu sunt legate în special de investigarea
interiorităţii sunetului, iar mijloacele de accedere la acest
micro-univers sonor sunt de cele mai multe ori de ordin
tehnologic. Apelul la computer are ca scop nu atât compoziţia
algoritmică, cât mai cu seamă asamblarea şi manipularea
digitală a diverselor surse sonore reale. Identitatea acestor
instrumente reale este astfel alterată fie prin accentuarea, fie
prin estomparea aspectelor timbrale definitorii. Operând la
nivelul spectrului armonic al sunetului, muzica sa emană o
atmosferă consonantică, deţinând totodată o expresie plină
de vitalitate. (Ștefan Firca)

Piesa A due pentru flaut și harpă a compozitorului Călin
Ioachimescu are o construcție clară, proaspătă, ce aduce în
prim plan frumusețea timbrală a celor două instrumente,
reliefând totodată virtuozitatea celor doi instrumentiști. Călin
Ioachimescu propune stări diverse, atribuindu-le elemente
corespunzătoare: suprapunerea a două acorduri majore,
creează introducerea perfectă pentru un dans al flautului,



foarte ritmic, controlat virtuoz de accente ale harpei.
Pentru momentele de "imponderabilitate", folosește efecte
timbrale precum "sunete fluide" ale corzilor și multifonicele
sau sunetele armonice ale flautului. Efectele ultimelor măsuri
sunt deasemenea excelent alese pentru a reda acceptarea
efemerului. A due este o piesă care setează noi impulsuri în
muzica de cameră pentru aceste două instrumente. (Matei
Ioachimescu)

Toru TAKEMITSU (1930 - 1996): Toward the Sea

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. (Desiela Tătaru)

Inspirată din magia apei și a literaturii lui Hermann Melville,
autorul romanului Moby Dick, atât de îndrăgit de Takemitsu,
Toward the Sea este o lucrare care folosește melograma SEA
(mi bemol-mi-la) ca motiv generator al întregii muzici,
desfășurată pe parcursul a trei părți: I. The Night, II. Moby
Dick, III. Cape Cod. (Dan Dediu)

Ana Topalovic (violoncel)

S-a născut la Belgrad în 1981 și s-a
stabilit la Viena din 1999. A început
foarte devreme studiul pianului și al
violoncelului, iar la vârsta de 17 ani a
fost admisă la Conservatorul din Viena,
unde a studiat violoncelul cu Jontscho
Bayrov. S-a perfecționat în continuare la
Köln, cu Maria Kliegel, și a obținut
diploma de master la Conservatorul din
Viena în 2011, sub îndrumarea lui Martin

Hornstein și a Liliei Schulz-Bayrova. A obținut Marele Premiu
la cea de-a douăzecea ediție a concursului IBLA de la Ragusa
(Italia) și a concertat deopotrivă în Europa și Statele Unite ale
Americii. A colaborat cu mulți compozitori contemporani,
realizând prime audiții și impulsionând crearea de lucrări noi.
Împreună cu acordeonistul Nikola Djoric a înființat duo-ul
ARCORD, cu care se prezintă și în cadrul festivalului SIMN
2017. 

Nikola Djoric (violoncel)

A studiat acordeonul cu Svetlana
Kravcenko, Jovica Djordjevic șicu
Grzegorz Stopa, la clasa căruia a
absolvit masteratul în 2013, la
Conservatorul din Viena. S-a stabilit în
Viena și a fostconsiderat, de către
Basellandschaftliche Zeitung drept un
adevărat ”poet al acordeonului”. Are un
repertoriu vast, ce acoperă întreaga
istorie a muzicii, colaborând frecvent cu
Ensemble Wien, Signum

Saxophonquartett sau cu cântărețe precum Angelika
Kirchschlager și Juliette Mars. Este un promotor neobosit al
muzicii contemporane, colaborând cu mulți compozitori
consacrați și cu cei din generația tânără. Împreună cu
violoncelista Ana Topalovic a înființat duo-ul ARCORD, cu
care se prezintă și în cadrul festivalului SIMN 2017.

Matei Ioachimescu (flaut)

Numit în anul 2013 "Ambasador al
integrării" de către Ministerul de
Externe al Austriei pentru
activitatea sa intensă și calitatea
înaltă a proiectelor susținute,
flautistul Matei Ioachimescu este
unul dintre cei mai rafinați
muzicieni ai generației sale. Cu o
activitate concertistică intensă, Matei Ioachimescu susține
concerte ca solist și membru al mai multor ansambluri
camerale, prezentând programe de succes in Europa si Asia.
Este absolvent al Universității de Muzică din Viena unde a
studiat cu renumita profesoară Barbara Gisler și s-a
perfecționat cu profesorii Pierre-Yves Artaud, Heidi
Indermühle, Ion-Bogdan Ștefănescu și Renate Armin-Greiss.
Matei Ioachimescu este laureat al mai multor distincții si burse
(cele al fundațiilor Thyll-Dürr sau Yehudi Menuhin printre
altele) și colaborează cu unii dintre cei mai interesanți
muzicieni din Europa. Ca solist, prezintă atât concerte clasice,
cât și prime audiții ale unor compozitori contemporani,
împreună cu orchestre filarmonice din țară și din străinatate.
Interesul lui pentru muzica de cameră îl poartă pe scene
precum Konzerthaus Wien, Ateneul Român, Budapest Music
Center sau Suntory Hall, împreună cu pianiștii Cătălina
Butcaru și Alfredo Ovalles. Este cunoscut pentru turneele
naționale Paris, Playlist, Culorile Sunetelor și mai recent
proiectul La Vida Loca. Este invitat ca membru al juriului în
competiții internaționale și susține workshop-uri în Austria,
Japonia, Ungaria, România și Croația. CD-ul de debut,
"Lumière", înregistrat împreună cu pianista Cătălina Butcaru
și apărut în anul 2014 reprezintă, potrivit criticilor, un album
de referință în lumea muzicii de cameră pentru aceste
instrumente.

Miriam Adefris (harpă)

Miriam Adefris s-a născut la Viena și a
studiat harpa la clasa de solistică a
profesoarei Gabriela Mossyrsch, de la
Kunst Privatuniversität Wien, beneficiind
totodată de îndrumarea unor renumiți
harpiști precum Ursula Holliger, Ladislav
Papp sau Judy Kadar, pentru cursurile
de harpă istorică. Tânăra harpistă este
invitată ca solistă la festivaluri din
Slovenia, Germania sau Turkmenistan,
colaborează cu orchestre precum
Volksoper Wien, Bühne Baden,
Schönbrunn Festival Orchester, Haydnorchester Eisenstadt,
fiind deja cunoscută pe scenele de muzică nouă, ca solistă,
sau ca membră a grupului Baubo Collective.



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

Claudia Codreanu (mezzosoprană)
Diana Vodă (pian)

Valentin Timaru: Noapte de mai (versuri de Lucian
Blaga)
Dan Voiculescu:  Două lieduri: Înapoierea cheii, Muzica
(versuri de Nichita Stanescu)
Diana Vodă: Eu am iubit (versuri de T. Mazilu)
Dumitru Capoianu:  Două lieduri: Plouă, Vin țigăncile
(versuri de George Topârceanu)
Dan Buciu: Două lieduri: Arpagic, Mâța (versuri de Ana
Blandiana și Tudor Arghezi)
Adina Dumitrescu: Adevăruri fundamentale (texte de
Tim Hodgkinson)
Nicolae Coman: Trei lieduri: L'ombra del mar, Apunt,
L'amor tal volta (versuri de Miguel Marti i Pol)
Menachem Zur: Gesang eines Hundes (text de Franz
Kafka)

Valentin TIMARU (n. 1940): Noapte de mai (versuri de Lucian
Blaga)

Născut la Sibiu, în 1940, a absolvit
secţia de pedagogie a Academiei “Gh.
Dima” din Cluj (1964), apoi compoziţia
cu Anatol Vieru, la Bucureşti (1965-68)
şi cu Sigismund Toduţă la Cluj (1970-
72). Stabilit la Cluj, unde predă
armonie, analize muzicale şi
compoziţie, Timaru a scris o teză de
doctorat (1982) tot sub îndrumarea lui
Toduţă, despre tehnicile simfonice ale
lui George Enescu. Atitudinea sa

componistică rămâne mai degrabă îndreptată spre tradiţie, în
prelungirea stilului lui Toduţă, într-o muzică ce este construită
uneori pe spectre armonice şi sugerând mereu creaţia
folclorică transilvană. A primit premii ale UCMR, precum şi
Premiul Academiei Române în 1993. (Valentina Sandu-Dediu)

Liedul Noapte de mai, pe versuri de Lucian Blaga, a fost scris
cu prilejul concursului Ionel Perlea, unde a fost piesa
obligatorie la ediția din 2013. Sonoritatea dominantă este
dorian-cromatică, într-o scriitură egală, incantatorie a pianului.
Partitura vocală este total integrată structural, creând o
inspirată fuziune cu instrumentul acompaniator, într-o formă
de lied tripartit compus variat, dar foarte unitar din punct de
vedere tematic. (Diana Vodă)

Dan VOICULESCU (1940 - 2009): Două lieduri: Înapoierea
cheii, Muzica (versuri de Nichita Stanescu)

Născut în 1940 la Sighişoara, a absolvit
compoziţia la Academia de Muzică
“Gheorghe Dima” din Cluj, la clasa lui
Sigismund Toduţă (în 1964). De
altminteri, cu întreaga consideraţie pentru
memoria profesorului său, a înfiinţat după
moartea acestuia Fundaţia “S.Toduţă.
Voiculescu a asistat şi la alte cursuri de
compoziţie – al lui Mortari la Veneţia
(1968), al lui Stockhausen la Köln (1971-
72) şi la Cursurile internaţionale de vară

de la Darmstadt. Din 1963 a început să predea contrapunct şi
compoziţie la Cluj, iar din 2000 a devenit profesor la UNMB
(unde a îndrumat doctorate şi a predat compoziţie). Este
autorul unor lucrări teoretice de contrapunct bachian şi
modern, a scris muzică de cameră, piese pentru pian şi corale
destinate copiilor, lucrări simfonice, opera de cameră
Cântăreaţa cheală după E. Ionesco ş.a. A primit în repetate
rânduri premii de creaţie ale U.C.M.R., precum şi Premiul
Academiei Române. (Valentina Sandu-Dediu)

Inapoierea cheii, pe versuri de Nichita Stanescu, este o
lucrare scrisă pentru ediția a VIII-a, din 1999, a concursului
Ionel Perlea. Pianul evoluează polifonic, voit monoton, în timp
ce partitura vocală are un discurs melodic independent, bine
conturat. Cel de-al doilea lied, Muzica, pe versurile aceluiasi
poet, este gândit într-o scriitură mai dinamică, într-un
permanent dialog imitativ al mâinilor, în timp ce vocea, la fel
ca în piesa precedentă, are un parcurs independent. (Diana
Vodă)

Diana VODĂ (n. 1967): Eu am iubit (versuri de Teodor Mazilu)

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. (Benedicta
Pavel)

Piesa Eu am iubit este scrisă în 2017, pe versurile
cunoscutului dramaturg Teodor Mazilu. Dacă piesele sale de
teatru se înscriu în zona satirei și a comediei, poeziile sale
sunt preponderent reflexive. Liedul în cauză este o abordare
în care muzica evoluează hipnotic în raport cu textul poetic,
optându-se pentru un supliment timbral (bongosuri și
clopoțel). Această dependență față de text a fost "disciplinată"
într-o formă de lied tripartit cu repriză variată, în contextul
modurilor cu transpoziție limitată. (Diana Vodă)

Dumitru CAPOIANU (1929-2012):  Două lieduri: Plouă, Vin
țigăncile (versuri de George Topârceanu)

Născut în 1929 la Bucureşti, a
studiat aici compoziţia, la clasa
lui Mihail Andricu din UNMB. A
funcţionat ca instrumentist şi
realizator muzical la studiourile
de film, maestru de sunet şi
regizor muzical la Radio (1947-
1954), director al Filarmonicii
“George Enescu” din Bucureşti (1969-73). Activitatea sa
creatoare s-a remarcat prin diversitate a genurilor şi pluralism
stilistic: acestea se întrevăd în muzica de teatru (inclusiv balet
şi musical), de film (aproape 60 de pelicule, de toate tipurile),
de cameră şi corală, simfonică şi concertantă etc. Desenul
animat în regia lui Ion Popescu-Gopo, la care Capoianu a
semnat muzica – Scurtă istorie – a fost distins cu premiul
“Palme d’Or” la Festivalul de la Cannes din 1957. Creaţia
expresivă, densă, plină de inventivitate a lui Capoianu a fost
deseori premiată, inclusiv cu Marele Premiu al UCMR (2000)
pentru întreaga sa activitate. (Valentina Sandu-Dediu)

Piesele Plouă și Vin țigăncile, pe versuri de George
Topîrceanu, au beneficiat de variate interpretări de-a lungul
anilor, inclusiv ca lieduri obligatorii în repertoriul pentru diverse
concursuri de lied. Ele transmit stări contrastante, primul fiind
descriptiv, celălalt - narativ, într-o lume sonoră modală, plină
de farmec, ilustrând creativ textul poetic. (Diana Vodă)

Dan BUCIU (n. 1943): Două lieduri: Mâța (versuri de Tudor
Arghezi) și Arpagic (versuri de Ana Blandiana); 

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”. (Benedicta Pavel)

Liedurile Mâța și Arpagic au versuri de Tudor Arghezi,
respectiv Ana Blandiana și fac parte dintr-un ciclu ce se va
numi ”Despre pisici”. În aceste lieduri, ca și în cele ce vor
urma, sper să pot a-mi exprima fascinația pe care o încerc vis-
à-vis de acest minunat trăitor de pe Terra. Moduri ”pisicești”
vor traversa tot ciclul, iar nucleul muzical va fi melograma
numelui pisicii mele favorite, Ci(t)a! (Dan Buciu)

Adina DUMITRESCU (n. 1964): Adevăruri fundamentale –
farsă într-un act pentru un personaj și un însoțitor

Adina Dumitrescu a studiat compoziția
la București cu Dan Dediu și Ștefan
Niculescu. De câțiva ani își desfășoară
activitatea de compozitoare și de
autoare de proiecte dedicate muzicii
contemporane, deopotrivă în România
și în Finlanda. Compozițiilor sale în
genurile clasice li s-au alăturat recent
opusuri în care sunt reevaluate teme
renascentiste sau instrumente
tradiționale: Auf Wiederhören, Girolamo!

pentru viori, harpă și contrabas, Fragile pentru clavecin,
Heureuse! pentru kantele, liru, țiteră și guzheng, Tuned to the
real world pentru trio de kantele. Prin natura textului său,
lucrarea prezentată în această ediție a festivalului continuă
linia umoristică din Les Affirmatives pentru 6 voci soliste (umor
interpretativ) și Necklace pentru clarinet bas (umor timbral).  

Adevăruri fundamentale (2017) se inspiră din spumoasele
scrieri ale lui Tom Hodgkinson despre lene și formele ei de
manifestare (How to be idle?, în traducerea lui Gabriel Stoian
la editura Nemira, Ghidul leneșului). Printre ele, tolăneala,
chiulul, statul în pat, pauza de cafea, mahmureala. Lenea
oferă o mare plăcere numai atunci când nu facem nimic în loc
să muncim. Lenea, ca și sărutul, trebuie furată ca să fie dulce.
Unicul personaj al farsei muzicale este un analist al stării de
lene și un apărător al ei. Personajul își argumentează
atitudinea din finalul piesei, atunci când își mărturisește propria
stare de lene constructivă și benefică. (Adina Dumitrescu)

Nicolae COMAN (1936-2016): Trei lieduri: L'ombra del mar,
Apunt, L'amor tal volta (versuri de Miguel Marti i Pol)

Născut în Bucureşti, Nicolae
Coman s-a numărat printre
studenţii prestigioasei clase de
compoziţie a lui Mihail Jora, de
la UNMB. După o scurtă
perioadă de cercetare ştiinţifică
la Institutul de folclor din
Bucureşti, în 1963 devine
asistent în instituţia pe care o

absolvise, predând timp de peste 50 de ani, ca profesor
universitar, armonie şi compoziţie. S-a preocupat şi de
muzicologie, aşa cum o arată studiile sale din publicaţii de
specialitate; poate mai semnificativă însă este acea latură
literară a talentului său. A scris poezii pentru piesele vocale,
corale şi vocal-simfonice proprii, dar şi la solicitarea altor
compozitori, a tradus librete de operă şi poeme din lirica
universală. Nu surprinde, aşadar, cunoscând toate acestea,
predilecţia lui Coman pentru universul miniatural al liedului.
Chiar dacă a scris lucrări concertante şi instrumental-
camerale, ciclurile sale de lieduri (pe versuri proprii sau

semnate de George Bacovia, Emily Dickinson, Mariana
Dumitrescu, Mihail Eminescu, Goethe, Michelangelo,
R.M.Rilke, Sappho, Giuseppe Ungaretti ş.a.) rămân cele mai
semnificative. (Valentina Sandu-Dediu)

Cele trei lieduri (L'ombra del mar, Apunt și L'amor tal volta)
fac parte dintr-un ciclu mai amplu, de șapte lieduri, scrise pe
versurile poetului catalan Miguel Marti i Pol. Piesele
evoluează într-o unitate stilistică din zona post-
impresionismului, unde abundă sonoritațile de cvinte/cvarte
în mers paralel, rezultând sonorități subtile, de mare
expresivitate. (Diana Vodă)

Menachem ZUR (n. 1942): Gesang eines Hundes (Cântecul
unui câine), pe un text de Franz Kafka

S-a născut în Israel și a compus peste
140 de lucrări în toate genurile: muzică
de cameră, vocală, simfonică,
electronică, precum și două opere. A
studiat la Ierusalim, apoi în SUA, la
Mannes College of Music, Sarah
Lawrence College și Columbia
University, unde i se conferă, în 1976,
D.M.A. încompoziție. Este beneficiarul
unei burse de creație Guggenheim
(1981) și a multor altor comenzi și
distincții. Majoritatea lucrărilor sale au
fost publicate în Israel și SUA. În 2001 i s-a decernat premiul
A.C.U.M. pentru întreaga activitate și premiulde compoziție al
Primului Ministru al Israelului. Zur este profesor la Academia
de Muzică și Dans din Ierusalim și a predat la Queens
College, CUNY, precum și la New York University. Între 1992-
1994 și 2000-2003, Zur a fost președinte al Ligii
Compozitorilor din Israel.

Gesang eines Hundes (Cântecul unui câine), pe baza unui
text de Franz Kafka, a fost scrisă în 1994 pentru cântăreața-
actriță Adi Etzion, pentru seara ei Kafka. E vorba despre
frumoasele sunete muzicale pe care le produc șapte câini,
care, pe parcursul poemului, devin sălbatici și își devorează
stăpânul. Am scris această scenetă muzical-teatrală pornind
de la viziunea în care un dresor apare pe scenă cu un bici,
pentru a-și controla câinii, dar aceștia ajung să-l controleze
pe el. Pentru mine, e o versiune a legendei lui Pygmalion. Am
proiectat sceneta ca pe o alegorie a relației dintre artist și
creația sa: artistul pare să-și controleze creația, dar sfârșește
prin a fi înghițit de aceasta. (Menachem Zur)

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.
(Benedicta Pavel)
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Conferința compozitoarei Isabel Mundry (Zürich)

Manifestare realizată cu sprijinul
Zürcher Hochschule der Künste

Născută în 1963 la Schlüchtern
(Germania), Isabel Mundry a
studiat compoziția între 1983-
1991 cu Franck Michael Beyer
și Gösta Neuwirth la
Hochschule für Musik din
Berlinul de Vest. Se
perfecționează apoi cu Hans

Zender la Frankfurt și participă la cursul de informatică
muzicală de la IRCAM, la Paris (1992-1994). A predat teorie
și analiză muzicală la Viena și Berlin. Între 1996-2005 a fost
profesoară de compoziție la Frakfurt, a predat la Akiyoshidai
și Darmstadt, iar începând din 2004 este profesoară de
compoziție la Zürich și la München. Preponderent scrie muzică
de cameră și a colaborat cu ansambluri prestigioase precum
Klangforum Wien și Ensemble Modern. Este deținătoarea a
unor premii importante de compoziție: Premiul Busoni al
Academiei de Arte din Berlin, Kranichsteiner Musikpreis
Darmstadt, premiul Fundației muzicale Ernst von Siemens
(2001), premiul Schneider Schott, premiul GEMA (2014). (Dan
Dediu)

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

Corul de cameră Preludiu
Voicu Enăchescu, dirijor

Adrian Pop: Apa (pe versuri de Christian Morgenstern)
Felicia Donceanu: Între păsări (pe versuri de Mihai
Eminescu)
Lucian Beschiu: Stimmungsbild (pe versuri de Rainer
Maria Rilke) (p.a.a.)
John Woolrich: Spring in Winter (versuri de Christopher
Smart)
Grigore Cudalbu: Poveste dintr-un sat
Dan Buciu: Rondeau (pe versuri de Charles d’Orleans)
Dan Dediu: Axion
Livia Teodorescu-Ciocănea: Vecernie (p.a.a.)
Yuri Falik: Necunoscuta
Vasile Spătărelu: Către… (pe versuri de Nichita
Stănescu)

Adrian POP (n. 1951): Apa (pe versuri de Christian
Morgenstern)

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. (Desiela Tătaru)

Miniatura Das Wasser (Apa) este piesa iniţială a ciclului coral
Galgenlieder-Bagatellen (Opt bagatele) realizat pe versurile

poetului german Christian Morgenstern. Lumea imagistică a
acestuia îmbină lirismul cu absurdul, ironia, ludicul, naivitatea
–  într-o manieră întrucâtva asemănătoare enigmaticului
nostru Urmuz. Măiestria tehnicii cuvântului şi a versului,
debordanţa invenţiei imagistice şi lexicale determină
abordarea în filigran a corespondenţelor sonore şi o mobilitate
stilistică pronunţată, menită să urmeze, la nivelul ciclului,
multiplele conotaţii şi subînţelesuri poetice.

Apa este un cântecel în genul rimelor copilăreşti: şopotul
apei curgătoare nu spune nimic, căci şi dacă ar spune ceva,
ar fi despre banalitatea lumii; aşadar, mai bine tace…
Ingredientele muzicale sunt recitativul naiv al sopranelor
punctat de acompaniamentul armonic domol al celorlalte voci,
pendulând între efuziunea romantică şi picturalul impresionist.
Versiunea originală este în limba germană. Traducerea în
limba română aparţine autorului muzicii. (Adrian Pop)

Ohne Wort, ohne Wort, Fără glas, fără glas,
rinnt das Wasser immerfort. curge apa ceas de ceas.
Andernfalls, andernfalls, Dar oricât, dar oricât,
spräch es doch nichts anders als: tot n-ar spune ea decât:

Bier und Brot, Lieb und Treu, A mânca, a iubi,
und das wäre auch nicht neu. şi nimica nou n-ar fi.
Dieses zeigt, dieses zeigt Aşadar, aşadar
dass das Wasser besser schweigt. apa ar vorbi-n zadar.

Felicia DONCEANU (n.1931): Între păsări (pe versuri de
Mihai Eminescu)

Născută la Bacău, a studiat la UNMB
compoziţia cu Mihail Jora. Până în 1966
a fost redactor la Editura Muzicală a
UCMR. În compoziţie preferă să scrie
pentru voce şi diferite ansambluri (cicluri
de lieduri, cicluri corale, lucrări camerale,
simfonice, vocal-simfonice, teatru
instrumental) şi, de asemenea, muzică
pentru copii. A obţinut numeroase Premii
de creaţie ale UCMR, Premiul
Academiei Române, Marele Premiu al
UCMR, precum şi o Menţiune la

Concursul Internaţional de compoziţie de la Mannheim, 1961.
(Valentina Sandu-Dediu)

Prin 1997, subjugată fiind unei stări de spirit ”amorfe”, am
izbutit să mă ”recompun”, veselindu-mă și prin aceste versuri
ale lui Eminescu, recitind totodată parte din liricii sale mai
puțin studiate; ghidușe ori abrazive, mustind ironie sau
absconsă inocență, asemenea tip de versuri în creația
Poetului Eminescu a încorporat și un humor neaoș. Poate și
acest atribut a adăugat o vibrație particulară profundei și
nealteratei prietenii cu hâtrul Ion Creangă. O aripă
strălucitoare destinată lui Voicu Enăchescu pentru
neîntreruptul zbor prin care, de la prima audiție (1980), a fost
și a rămas unicul înaripat preludiind între păsări. (Felicia
Donceanu)

Lucian BESCHIU (n. 1986): Stimmungsbild (pe versuri de
Rainer Maria Rilke) (p.a.a.)

Lucian Beschiu a studiat dirijatul de
orchestră în cadrul Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti cu
profesorii Cristian Brâncuşi (2005-
2009) şi Horia Andreescu (2009-2011).
De șase ani continuă să se
perfecţioneze cu Konrad von Abel la
München, unde face cunostinţă cu
abordarea fenomenologică a muzicii.
În 2016 primește titlul de doctor în
muzică cu cercetarea Redarea
muzicală – în cadrul școlii doctorale a

UNMB, sub îndrumarea prof. univ. dr. Dan Dediu. Interesul
pentru compoziție a fost stârnit de susținerea și cursurile
profesorilor Nicolae Coman și Dan Dediu.



Lucrarea Stimmungsbild (trad. aprox. „Tablou atmosferic”) a
fost compusă pentru Monteverdi Chor München și dirijorul
Konrad von Abel cu prilejul concertului aniversar „140 de ani
de la nașterea lui Rainer Maria Rilke”. Poezia cu tentă
impresionistă prezintă personificarea poetică a unei zile, din
zori până în amurg. Muzica preia sugestiile textului, având o
tentă ilustrativă. Limbajul compozițional se află în trena
impresionismului combinat cu jocuri armonice geometrice,
foarte prezente în creația lui Nicolae Coman. (Lucian Beschiu)

John WOOLRICH (n. 1954): Spring in Winter (versuri de
Christopher Smart)

Compozitor englez, preocupat de arta
transcripției creative (bricolând cu
succes muzici de Monteverdi și Mozart)
și fascinat de mașinării și procese
mecanice (relevate în piese precum The
Ghost in the Machine și The Barber's
Timepiece). A fost director artistic invitat
al festivalului Aldeburgh, director artistic
al Școlii de Vară Internațională de la
Dartington și profesor de muzică la
Brunel University. A scris concerte pentru

oboi, contrafagot, vioară, violă și violoncel, precum și alte
piese orchestrale și corale. În martie 2008, a fost compozitorul
săptămânii la BBC Radio 3. (Dan Dediu)

Piesa a fost o comandă pentru spațiul acustic al King’s
College, Cambridge. Pornind de la un fragment din Imnul 32
al lui Christopher Smart - The Nativity of Our Lord and Saviour
Jesus Christ – această lapidară dar reușită prelucrare a fost
prezentată în primă audiție la Festival of Nine Lessons and
Carols 2001, de către Corul King’s College, Cambridge.
(sursa: www.boosey.com)

Grigore CUDALBU (n. 1967): Poveste dintr-un sat

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 universitar doctor la aceeași
universitate. Creația sa cuprinde lucrări
simfonice, camerale și, mai ales, corale.
(Benedicta Pavel) 

Lucrarea ce va fi audiată are ca motto
proverbul: Bărbatul stăpâneşte lumea, iar

femeia stăpâneşte bărbatul. De aceea m-am gândit să o dedic
tuturor bărbaţilor neînsuraţi... încă. Pornind de la tenta fină de
umor ce reiese din proverbul de origine engleză, am dorit să
creez o muzică în stil popular ce descrie viaţa de la ţară, fără
trimitere clară către o zonă geografică, într-un sat imaginar.
Suita este încadrată de un Prolog şi un Epilog - ce aparţin
povestitorului, în interiorul ei regăsindu-se personajele celebre
din snoavele româneşti - Ion (mândru şi cu chef de viaţă) şi
Maria (frumoasă, sfioasă, hotărâtă, în acelaşi timp), dar şi
personajul colectiv - Lăutarii satului (la hora de duminică).
Ulterior, Maria devine Nevasta (harnică, iubăreaţă dar...
pisăloagă) iar Ion (Şi) Bărbatul (muncitor dar... sub papucul
nevestei şi fericit că devine tată). Nu închei această scurtă
prezentare înainte de a afirma: Personajele şi întâmplările -
mai puţin! - sunt imaginare. Orice asemănare cu realitatea
este o simplă coincidenţă?! (Grigore Cudalbu)

Dan BUCIU (n. 1943): Rondeau (pe versuri de Charles
d’Orleans)

(Notă biografică la paginile 11-12)

Rondeau pentru flaut și cor de cameră pe versuri de Charles
d’Orleans este o muzică nostalgică ce tânjește după
frumoasele și nobilele poezii și muzici cavalerești. Nu
întâmplător, tema lucrării se regăsește în partea a III-a
(Nostalgii medievale) din opusul meu ”Suita nostalgică”. (Dan
Buciu)

Dan DEDIU (n. 1967): Axion

(Notă biografică la pagina 2)

Piesa Axion este scrisă pe textul canonic ortodox al axionului,
urmat de o aliluia. Melodia în unison, de factură bizantină,
este mereu multiplicată și oglindită armonic în agregate
acordice aidoma celor folosite de Gesualdo și Verdi.
Îmbinarea tradiției melodice bizantine cu cea armonică
madrigalescă este intenționată și orientată spre fuziunea celor
două tradiții într-un idiom coral unitar.(Dan Dediu)

Livia TEODORESCU-CIOCĂNEA (n.1959): Vecernie pentru
cor mixt și solist (bas-bariton) (p.a.r.)

Compozitoare şi pianistă, este profesor
universitar doctor la catedra de compoziţie
a Universităţii Naţionale de Muzică din
Bucuresti, unde predă compoziţie, stilistică,
forme şi analize muzicale. A studiat
compoziţia cu Myriam Marbe, Anatol Vieru
şi s-a specializat cu Margaret Lucy WiIlkins
(UK). A studiat pianul cu Ana Pitiş şi Ioana
Minei și a susţinut numeroase recitaluri
solo, duo sau vocal instrumentale.  A obţinut
Premiul George Enescu al Academiei Române (2006) precum
şi Premiile Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România în anii 2001, 2003, 2006, 2009, 2016. A scris lucrări
simfonice, concertante, vocale și de cameră, baletul Le Rouge
et le Noir – în 3 acte după Stendhal (premiera în anul 2000 la
Opera Naţională Bucureşti, intrat în repertoriul instituţiei) și
opera Doamna cu cățelul după Cehov (comandă a UCMR).
Lucrările sale au fost interpretate în ţară şi în străinătate.
Muzica sa figurează pe CD-uri publicate în ţară  şi în Australia
(Move Records). A fost decorată cu ordinul naţional Meritul
Cultural în grad de Cavaler, în anul 2008.

Lucrarea corală Vecernie face parte din Prologul operei
Doamna cu cățelul după Cehov, operă în trei acte scrisă între
anii 2012-2015. Textul acestui cor este în limba rusă veche și
reprezintă Psalmul 103 din liturghia ortodoxă. Piesa poate fi
interpretată independent de operă. Am încercat să redau
atmosfera și frumusețea muzicii religioase de factură slavonă
și bizantină, printr-o scriitură densă polifonică și heterofonică.
Liniile melodice cu inflexiuni modale bizantine se intrepătrund
și construiesc culminații intens cromatizate. Prin arhitectonica
și timbralitatea ei, piesa descrie un arc, asemenea unei bolte
de catedrală ortodoxă. Astfel, se pornește din registrul extrem
grav (o singură voce, densitate minimă), pedala de re din
octava mare a bașilor profunzi și evoluează numai cu voci de
bărbați spre registrul înalt al tenorilor. Întregului cor de bărbați
li se alătură vocile de femei, pornind din registrul grav al
altistelor spre registrul înalt al sopranelor. În punctul culminant
al corului mixt (densitate maximă, 10 voci), solistul  întregește
acest edificiu sonor prin evoluția sa în registrul acut, dominând
corul pe momentul Slava, ti! După culminație, corul pierde din
densitate, vocile feminine dispar treptat și, în final, rămâne
solistul cu vocile de barbați, care se topesc într-o pedală
gravă. Prima audiție absolută a acestui cor a avut loc pe 8
martie 2016 la catedrala Good Shepherd Chapel, Melbourne,
Australia, în interpretarea corului ASTRA condus de dirijorul
John McCaughey.

Yuri FALIK (1936–2009): Necunoscuta

Compozitor și dirijor rus, a studiat violoncel
și compoziție la Odesa și la Leningrad. A fost
discipol al lui Mstislav Rostropovici și a
predat compoziție și interpretare muzicală. A
scris o operă comică după Molière (Vicleniile
lui Scapin), trei simfonii (Kaddish, Canto in
memoria și Simfonia luminii), concerte, o
missă funebră pentru Igor Stravinski, coruri.
Pornind de la un ritm obsedant, în care adie
un iz de tango, dezvăluit în final printr-o
formulă de contramelodie tipică a basului, miniatura corală
Necunoscuta este scrisă cu multă măiestrie și cunoaștere a
rafinamentelor artei corale. (Dan Dediu)



Vasile SPĂTĂRELU (1938-2005): Către… (pe versuri de
Nichita Stănescu)

Născut în 1938 la Tâmna-Mehedinţi (judeţul
Caraş-Severin), a studiat la Liceele de
muzică din Craiova, Braşov şi Timişoara
(între 1952-1957), apoi la clasele de
compoziţie ale lui Alfred Mendelsohn şi
Anatol Vieru din UNMB. După ce a absolvit
această instituţie, în 1963, a început să
predea la catedra de compoziţie a
Conservatorului din Iaşi. Compoziţiile sale
vizează domeniul scenic, simfonic, cameral,

coral şi vocal. (Valentina Sandu-Dediu)

Corul de cameră Preludiu

În cei 42 de ani de activitate,
corul de cameră Preludiu a
realizat peste 350 de înregistrări
radio şi TV, un disc „Electrecord”
şi trei CD-uri (Colinde şi cântece
de Crăciun, Muzica bizantină în

cultura românească, Maeştri ai artei corale româneşti). De la
apariţia sa, formaţia a prezentat mai mult de 2.500 de concerte
pe marile scene din România şi din străinătate, în cursul celor
peste 90 de turnee efectuate în 30 de ţări din Europa, America
şi Asia, fiind laureată a mai multor festivaluri internaţionale
(Pardubice, Nitra, Barcelona, Celje). Corul de cameră Preludiu
şi dirijorul Voicu Enăchescu au primit, cu ocazia ediţiei a XIII-
a a Festivalului Internaţional „George Enescu” (1995), „Premiul
pentru excepţionalul program prezentat”, distincţie acordată
de Uniunea Interpreţilor, Coregrafilor şi Criticilor Muzicali din
România. Repertoriul Corului de cameră Preludiu este vast,
cuprinzând peste 300 de lucrări de muzică preclasică, clasică
şi romantică, colinde de Crăciun şi cântece religioase, muzică
românească şi cântece din muzica popoarelor, lucrări din
literatura contemporană, lucrări vocal-simfonice. (sursa:
http://tinerimearomana.ro/corul-preludiu/)

Voicu Enăchescu, dirijor

Fondatorul Corului de cameră
Preludiu, dirijorul Voicu
Enăchescu, s-a născut la data
de 24 mai 1943. A fost student
al Academiei de Muzică
București, unde i-a avut ca
profesori pe Zeno Vancea,
Alexandru Pașcanu, Petre
Crăciun și Constantin

Romașcanu. Între 1991-2014 a fost director general al
Centrului Național de Artă Tinerimea Română. De-a lungul
timpului, Voicu Enăchescu a dirijat corurile Filarmonicilor din
țară – Craiova, Iași, București și a susținut workshop-uri de
specialitate cu coruri din Franța și Olanda. Cei 42 de ani de
existență ai Corului Preludiu înseamnă peste 300 de
înregistrări radio și tv, un disc Electrecord și trei CD-uri, peste
1500 de concerte în țară, în Europa, Asia, Statele Unite ale
Americii, participări la festivaluri de prestigiu. Voicu Enăchescu
și Corul Preludiu au primit premiile pentru cel mai bun dirijor și
premiul I și medalia de aur la Festivalul Coral Internațional din
Beijing, China (2002, 2012). Voicu Enăchescu este, din 1998,
președintele Asociației Naționale Corale din România. În 2004
a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de
Comandor pentru promovarea culturii. (sursa:
festivalenescu.ro)

NIRVANA (4)
Ora 19, Studioul Mihail Jora al 
Radio România

Orchestra de Cameră Radio

Tiberiu Oprea, dirijor

Soliști: Alexandru Matei (gonguri), Fernando
Mihalache (acordeon), Cristian Miclea (clarinet)

Petru Stoianov: Hiperboreeana – Poem pentru
orchestră de coarde, Cântul I 
Maia Ciobanu: Concert pentru clarinet și orchestră de
coarde 
Mihnea Brumariu: Überall ist Babylon? Op. 177
Nr.3/bis pentru două mini-orchestre de coarde și pian
(p.a.)
George Balint: de-sine în cu-Sine – poem pentru
gonguri și orchestră de cameră (p.a.)
Aurel Stroe: Concert pentru acordeon și ansamblu de
cameră (p.a.r.)

Petru STOIANOV (n.1939): Hiperboreeana – Poem pentru
orchestră de coarde, Cântul I (pretext poetic Nichita
Stănescu)

Născut în 1939 la Vinga (Arad),
a absolvit clasa de compoziţie
a lui Anatol Vieru la Bucureşti
și a fost profesor la Facultatea
de Muzică a Universităţii de
Vest din Timişoara și la
Facultatea de Muzică a
Universităţii ”Spiru Haret” din
București. A fost director artistic
(1994) şi executiv (1995-99) al festivalului Săptămâna
Internaţională a Muzicii Noi, Bucureşti. Piesele sale sunt
dedicate orchestrei, corului, ansamblurilor camerale şi uzului
didactic. (Valentina Sandu-Dediu)

Absolvent al Conservatorului bucureştean la clasa de
compoziţie a lui Anatol Vieru, Petru Stoianov se defineşte prin
seducţia pe care au exercitat-o constant asupra sa
(im)previzibilul joc simetrie-oglindire mobil-virtuoză a
sintezelor sonore de factură ascensională, relaţionările în
concreteţea relaţiilor numerice (sunete cu frecvenţe şi durate
controlat „modelate” fibonaccian) precum şi elansările
timbrale solistice, dialogate sau compozit sonor. Atras de
poetica lui Nichita Stănescu, a creat pe texte şi pretexte
poetice nichitiene lucrări în diverse genuri. Prezentul
opusexplorează, în „crescendo informaţional” de sens
dramatic, universul posibilelor „iviri-tiviri” sonore legate de
comunicarea esenţei debutului Elegieia opta, Hiperboreeana
(singura din ciclul celor Unsprezece Elegii – 1966, structurată
tripartit de poet): mereu noi şi neaşteptate orizonturi
contrapunctice în continuă dezvăluire, cu tot atâtea bruşte
schimbări de intensităţi şi culori se lasă percepute asemenea
perdeluirii acelor „sunete lungi, atârnate de stelele nopţii”,
sunete ce se încheagă în magme sonore din care se lasă
desprinse noi irizări. (Carmen Stoianov)

Maia CIOBANU (n. 1952): Concert pentru clarinet și
orchestră de coarde

Maia Ciobanu este absolventă a
Universității Naționale de Muzică din
București, secția de compoziție, unde a
studiat cu Dan Constantinescu, Miriam
Marbé și Ștefan Niculescu. S-a
perfecționat 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.
(Benedicta Pavel)

Lucrarea – a cărei arhitectură evidenţiază solistul – se
derulează pe baza unor piloni sonori a căror schimbare
marchează diferitele secţiuni ale piesei. Clarinetul este cel
care iniţiază traiectul sonor, antrenând corzile în derularea unui
flux muzical cu caracter narativ. Virtuozitatea solistului este
mai mult decât o simplă demonstraţie a unor posibilităţi
tehnice, ea indică rolului său declanşator al unor energii diferit
concretizate: săgeata decis ascendentă a primei teme,
cadenţa giocoso, caracterul hip-hop al temei parţii a 3-a.
Corzile nu se mărginesc la rolul de acompaniator şi susţinător
al clarinetului; ele îi propun un alt tip de expresivitate, de
comunicare la care acesta poate adera, pe care îl transformă
şi îl dezvoltă. Piesa face apel la valenţele organizării de tip
misurato, dar şi la posibilităţile structurilor improvizatorice;
este utilizat tempo-ul omogen alternativ cu suprapuneri ale
unor planuri temporale constituite diferenţiat, de asemenea
sunt alternate şi/sau suprapuse conglomerate cromatice cu
derulări de tip diatonic sau de provenienţă spectrală. Efectele
de culoare trec pe plan secund, Sensul relevându-se în primul
rând graţie organizării timpului sonor spre o posibilă întâlnire
a imaginaţiei compozitorului şi  interpretului cu disponibilitatea
ascultătorului. (Maia Ciobanu)

Mihnea BRUMARIU (n.1958): Überall ist Babylon? Op. 177
Nr.3/bis pentru două mini-orchestre de coarde și pian (p.a.a.)

Născut la Timișoara, 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.
Urmează studii de antropozofie la
Freiehochschule Mannheim-Heidelberg,
iar în 2010 obține bursa George Enescu
la Paris. A predat semantică muzicală,
muzică de film şi de teatru la Universitatea de Teatru şi Film
din Bucureşti. A scris multă muzică de cameră (patru cvartete
de coarde, două sextete de coarde cu pian, două sonate
pentru pian etc), șase concerte, patru simfonii, cantate. Printre
compozițiile sale se înscriu și două opere: Matca, după piesa
lui Marin Sorescu, și Sapho, ambele scrise pe librete proprii. 

Überall ist Babylon? op. 177 este un ciclu de patru lucrări care
propune piese pentru diferite formații instrumentale: nr. 1 - duo
pentru violoncel și pian, nr. 2 - cvintet de coarde, nr. 3 - două
triouri pentru coarde și pian, nr. 4 - orchestră mare simfonică.
Nr. 3/bis se datorează întâlnirii amuzante (anul trecut în
noiembrie) cu Dan Dediu, care mi-a propus o lucrare pentru
orchestră de coarde, acceptând și un pian. Așa că au apărut
două mici orchestre de coarde și pian, lucrarea nefiind
orchestrarea numărului 3, ci păstrându-se din acesta doar
ideea de trei grupuri distincte sonor; – muzici suprapuse,
moduri prepentatonice, spații aparținând continuumului sonor
care se opun spațiilor discrete, obiecte sonore, armonii
imaginare, imposibile, anumite lucruri odată scrise care nu mai
pot fi șterse din cauza viziunii de ansamblu. În modul de a privi
timpul, atât al compozitorului, cât și al ascultătorului, au
intervenit mutații importante – și totul în amintirea lui Aurel
Stroe. (Mihnea Brumariu)

George BALINT (n. 1961): de-sine în cu-Sine – poem pentru
gonguri și orchestră de cameră (p.a.)

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). (Benedicta Pavel)

Să spunem că Tam-tamul dă sunetul Sinelui... 
În ascuns de el, de loviturile lui, 
umbresc tot felul de șoapte, bolboroseli și, uneori, 
chiar armonice în linii prelungi, 
când fade, când pertinente...

Mai departe, în afara lor, 
pe dedesubt și pe deasupra,
plutește o lume onirică,
imaginată din tremoloul discret al Tam-tamului,
imponderând inmarginal, 
ca de-sine în cu-Sine...

Uşoare văluriri de nelinişte
murmurând într-o mare de linişte,
ca picuri de stele scăzând lucitor
din imensitatea întunericului. 

(George Balint)

Aurel STROE (1932-2008): Concert pentru acordeon și
ansamblu de cameră (p.a.r.)

S-a născut în 1932 în
Bucureşti, a studiat compoziţia
cu Mihail Andricu la actuala
Universitate Naţională de
Muzică din Bucureşti, unde a
predat din 1962 până în 1975
teoria instrumentelor şi
orchestraţie, iar din 1975 până
în 1985 compoziţie.A participat
(1966-69) la Cursurile internaţionale de vară de la Darmstadt.
În 1968 a fost oaspete al Departamentului de stat al S.U.A.,
spre a vizita mai multe universităţi. A putut astfel studia la faţa
locului compoziţia asistată de calculator şi producerea
sunetelor sintetice. În 1969 a fost invitat la studioul electronic
Holstebro (Danemarca), unde a putut lucra un an. Printr-o
bursă de creaţie DAAD a rămas un an la Berlin (1972-73),
timp în care a luat contact şi cu Institutul de muzicologie
comparată condus de Alain Daniélou. În tot acest timp,
compoziţiile sale au fost cântate la Festivalurile de la Royan,
Varşovia, Berlin, Roma, Paris. În 1979, a doua parte a Trilogiei
Orestia a fost montată în premieră la Festivalul din Avignon.
Este perioada în care Stroe scrie intensiv în maniera pe care
o va defini mai târziu drept compoziţia cu mai multe sisteme
de acordaj ca paradigme culturale.
Anul universitar 1985/86 îl petrece ca profesor invitat la
Universitatea Illinois din Urbana Champaigne (SUA). Apoi nu
va mai reveni în România, ci se va stabili în Germania, la
Mannheim, unde trăieşte din compoziţie şi muzicologie. În
1986/87 a primit în Mannheim şi Berlin „completări“ ale bursei
DAAD. Tot în această perioadă a predat la École Normale din
Selestat, Strassbourg, ca şi la Universitatea din Metz.
Lucrările sale sunt cântate în primă audiţie la Paris, Roma,
Wiesbaden, Mannheim, Darmstadt. Stroe îşi continuă
preocupările asupra compoziţiei cu mai multe sisteme de
acordaj şi asupra muzicii morfogenetice. Din 1993 a predat
din nou câţiva ani la Universitatea de Muzică bucureşteană,
iar în fiecare vară (începând cu 1992), a ţinut cursuri de
compoziţie la Buşteni. Numeroase studii muzicologice îi sunt



publicate în reviste culturale sau de specialitate muzicologică
din România şi Franţa. Compoziţiile sale sunt publicate de
Salabert şi Editura muzicală, iar CD-uri cu piesele sale au
apărut la ADDA, Olympia şi Docor. În 2002, lui Aurel Stroe i
s-a decernat Premiul Gottfried von Herder la Universitatea din
Viena.

Lucrări importante – o selecţie:

Piese orchestrale:
Arcades (pentru orchestră mare, cu 3 Unde Martenot, 1962-
63); Musique de concert (pentru pian solo, alămuri şi percuţie,
1963-65); Laudes I (pentru 28 de coarde, 1966), II (pentru
orchestră mare cu 2 Unde Martenot, 1968); Canto I (orchestră
mare, 1967), II (orchestră mare, cu 2 Unde Martenot, 1968);
Concertul pentru clarinet şi orchestră medie (1974); Capricci
et Ragas (concert pentru vioară şi ansamblu de solişti, 1990);
Prairie, Prières (pentru saxophon şi orchestră mare, 1992-93);
Ciaccona con alcune licenze (orchestră mare, 1995); Mandala
mit einem Crucifixus von Antonio Lotti (cor de cameră şi
orchestră, 1997); Préludes lyriques (ansamblu de solişti,
1998-99); Concertul pentru acordeon şi orchestră (2000);
Carillons et échos (orchestră, 2002); Accords et comptines
(orchestră, 1993, rev. 2003).

Lucrări scenice:
Trilogia cetăţii închise – o nouă Orestie : I. Agamemnon – Moartea
în cetatea închisă (Operă în 2 părţi pentru 9 cântăreţi, 9
instrumentişti, 1 voce vorbită, 1979-81), II. Coeforele (Operă în 2
părţi pentru aceeaşi componenţă, 1974-77), III. Eumenidele – o
cetate deschisă (operă într-un act pentru saxofon solo şi 9
cântăreţi, 1985); Das Weltkonzil (Operă în 2 părţi pentru cântăreţi,
cor de cameră, ansamblu de solişti, 1988); Das einsame, das
Kind. Dramatisches Zwischenspiel nach Marina Zwetajewa für 5
Musiker (1989); Ludus Funebrii Johanii Coltrane In Memoriam,
pentru voce feminină, pian Bassethorn in F, Sintetizator şi
violoncel (1987); J.S.Bach-Sound Introspections (1987); 

Piese camerale:
3 sonate pentru pian; cvartetul Mozart- Sound- Introspection; Il
giardino delle strutture pentru 2 percuţionişti; Hommage a Pierre
de la Rue (vioară, acordeon, violoncel); Rêver, c’est désengrener
les temps superposés, pentru clarinet, violoncel şi clavecin
(1970);  Anamorphoses canoniques pentru flaut piccolo, flaut bas,
Jazzo-flute – 1 instrumentist, clarinet în si bemol,trombon,
violoncel şi bandă. (Valentina Sandu-Dediu)

Terminat în luna august a anului 2001 la Mannheim, concertul
este o comandă a Ministerului Culturii din Franța. ”...entre le
glorieux et le bizarre, une certaine proportion...” este motto-ul
acestei lucrări, preluat din paginile scriitorului francez Francis
Ponge. Categoriile cu care se lucrează aici sunt niște corale
inventate, ca omagiu lui Erik Satie, cântate în cele mai multe
cazuri de solist și proiectate în stratul corzilor într-o viziune onirică,
greu de înțeles. Se observă însă în această reprezentare
atitudinea critică a compozitorului, căreia i se adaugă cea a lui
Satie însuși (care-și considera coralele plictisitoare), generând
deci un fel de dublu metalimbaj. În partea I, o serie de cinci corale,
între care se intercalează o invențiune (sintetizator și acordeon),
construiesc o desfășurare unitară și închegată și sub aspect
temporal. Această primă parte a concertului are un caracter
expozitiv, clar, măsurat, echilibrat spre deosebire de Fugue
dissipative, partea a II-a, unde se deplasează accentul spre
caracterul transformațional al materialului sonor, bulversând
oarecum și ordinea temporală. Fuga ar trebui să aibă o schemă
clasică, dar, prin adăugarea neîncetată a materialului tematic în
paranteze (are 6 contrasubiecte), ea se risipește. Acordul-matrice,
care reprezintă partea a III-a, este construit pe un mod rezultat
din cel al buclelor acordeonului – do, re bemol, mi, sol, la bemol,
si, do - și concretizează într-un fel toată informația trecută și
viitoare. Ultima parte, a IV-a conține un multimobil într-o liberă
polifonie, totuși armonizată, cu o intrare și o ieșire stabilită de
compozitor, ceea ce conduce la o diminuare a sonorității, aceste
ultime articulații reiterând într-un fel ideea resturilor dintr-un
discurs muzical, ilustrată și în Concertul pentru saxofon și
orchestră. (Ruxandra Arzoiu, sursa: Timpul nemântuit. Paradigme
culturale în muzica lui Aurel Stroe, Ed. Institutul Cultural Român,
București, 2007)

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. (Benedicta Pavel – sursa:
http://orchestreradio.ro/)

Tiberiu Oprea, dirijor

Născut într-o familie de muzicieni,
dirijorul Tiberiu Oprea a absolvit
Universitatea Naţională de Muzică
din Bucureşti, la clasa de dirijat de
orchestră a maestrului Ludovic Bacs.
În prezent, este prim-dirijor al
Filarmonicii Piteşti – contribuind la
înfiinţarea instituţiei în 2007 şi
ocupând postul de director artistic
până în 2010 –, dar şi dirijor
colaborator al Teatrului Naţional de
Operetă ”Ion Dacian”, Bucureşti.
Este invitat al multor filarmonici din ţară și al Orchestrei de
Cameră Radio, colaborând cu solişti renumiţi, precum Valentin
Gheorghiu, Cristina Anghelescu, Horia Mihail, Alexandru
Tomescu, Răzvan Suma, Mihai Ungureanu, Andre Parfenov
(Germania), Alexander Scherbakov (Rusia), Felicia Filip,
Mediana Vlad, Crina Zancu, Ştefan Ignat, Alfredo Pascu,
Florin Georgescu, Otilia Rădulescu-Ipek (Turcia), ş.a. Din anul
2002, activeazăși în cadrul Catedrei de Muzică a Universităţii
Piteşti, unde a inițiat și conduce orchestra universităţii.  

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”. (Desiela Tătaru)

Fernando Mihalache (acordeon/ bayan)

Fernando Mihalache este unul dintre puţinii acordeonişti
români cu o prezenţă constantă pe multe scene din ţară şi
străinătate, într-o varietate de genuri artistice, de la spectacole
muzicale sau de jazz la recitaluri camerale. A colaborat cu



instituţii de prestigiu ca Teatrul
Naţional Bucureşti, Opera Naţională
Bucureşti sau Teatrul Naţional de
Operetă şi a participat la festivaluri
precum Festivalul George Enescu,
Festivalul Jazz Blues&More,
Festivalul Internaţional de Jazz,
Bucharest Music Film Festival,
European Weeks Festival in Passau
şi la spectacole prezentate la Sala
Radio şi Ateneul Român. Doctor în

muzică al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti şi cadru
didactic asociat al instituţiei, Fernando Mihalache susţine în
prezent primul curs de acordeon din istoria universităţii.

Cristian Miclea (clarinet)

Și-a început formarea muzicală la Liceul
de Muzică Sigismund Toduță  din Cluj-
Napoca la clasa prof. Laszló Gheorghe,
urmând apoi cursurile Academiei de
Muzică Gheorghe Dima la clasa prof.
univ. dr. Ioan Goilă. Este laureat al
Olimpiadelor Naționale cu Premiul I
(1992, 1994, 1995, 1996) și Premiul
Absolut (1996). În 1999 a participat la
masteclass-urile profesorului Michel
Arrignon de la Conservatoire National

Superieur de Paris. Între 1999-2008 a fost instrumentist în
orchestra Filarmonicii din Arad, din anul 2014 fiind lector
universitar la Facultatea de Muzică din Timișoara. A colaborat
cu Filarmonica Banatul Timișoara, Filarmonica Transilvania
din Cluj-Napoca și Orchestra Europasymphony. În ipostază de
solist a fost acompaniat în repetate rânduri de orchestre
simfonice din Cluj-Napoca, Arad și Timișoara. A susținut de
asemenea numeroase recitaluri de muzică de cameră în țară
(Sibiu, Cluj-Napoca, Arad și Timișoara) și în străinătate
(Shanghai).

Joi, 25 mai
Ora 16.00, Mediateca UNMB – Sala de
proiecție

Colocviu de muzicologie
”Music in Dark Times”

Invitată: muzicologul Andrea Bohlman
(University of North Carolina - Chapel
Hill/Wissenschaftskolleg zu Berlin)

Cu sprijinul Colegiului Noua Europă

ULISE (2)
Ora 17.00, Sala George Enescu a UNMB

Tinerii interpreți și muzica nouă (II)

Ansamblul de percuție GAME

Alexandru Matei (conducerea muzicală)

Membri: Irina Rădulescu, Cătălin Cioargă,
Alexandru Badea, Mihai Mânzar

Invitați: Christian Alexandru Petrescu (voce) și
Iulian Ochescu (pian)

Bogdan Vodă: Scales, Harmonies and Rhythms (p.a.a.)
Elena Apostol: - lyrique pentru voce și ansamblu de
percuție (p.a.a.)
Mihaela Vosganian: Iranian Interferences pentru
tombak, ansamblu de percuție și sunete procesate
Eric Sammut: Sugaria – Concert pentru marimbă, pian
și ansamblu de percuție (p.a.r.)

Bogdan VODĂ (n. 1972): Scales, Harmonies and Rhythms
(p.a.a.)

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. (Desiela Tătaru)

Lucrarea Scales, Harmonies and Rhythms propune
abordarea celor trei entități ca personaje distincte ale unei
dramaturgii muzicale. Simplitatea primelor expuneri în
succesiune face loc unor asocieri din ce în ce mai complexe
și tensionate, ce parcurg sisteme intonaționale - de la cele
oligocordice la cele non-octaviante. Se demonstrează gradual
supremația factorului ritmic în discursulmuzical, dar și nevoia
de colaborare cu celelalte personaje. Referiri și chiar citate
din piese ce constituie zestrea culturală a omenirii sunt
prezente pe parcursul lucrării, care urmează un fir evolutiv
istoric. (Bogdan Vodă)

Elena APOSTOL (n. 1980):  - lyrique pentru soprană și
ansamblu de percuție (p.a.a.)

Născută la Focșani, a studiat compoziția la Universitatea
Națională de Muzică din București cu Liviu Dănceanu. A
compus muzică simfonică, de cameră, corală și o operă.
Lucrările sale au fost cântate în diferite festivaluri, de către



ansambluri de prestigiu. Este membră a
UCMR, SNR-SIMN și ARFA. 

”A fi liric înseamnă a nu putea rămâne
închis în tine însuți. Această necesitate de
exteriorizare este cu atât mai intensă cu
cât lirismul este mai interior, mai profund și
mai concentrat. (...) Devii liric atunci când
viața din tine palpită într-un ritm esențial și
când trăirea este atât de puternică, încât
sintetizează în ea întreg sensul

personalității noastre.” (Emil Cioran)

Mihaela VOSGANIAN (n. 1961): Iranian Interferences pentru
tombak, ansamblu de percuție și sunete procesate

Compozitoare și performer, doctor în
muzică și conferențiar universitar la
catedra de compoziție a UNMB, este
fondatoareatrans-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, vindecatoare
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.

Interferenţe  iraniene (2006)  pentru tombak, patru percuționiști
și mediu electronic este ultima lucrare din ciclul deschis al
Interferenţelor, prin care autoarea îşi propune să exploreze o
posibilă zonă de confluenţă, între cultura europeană şi culturi
extra-europene, exprimată la nivelul limbajului (vocabular și
sintaxă). Ca și celelalte lucrari ale ciclului, Interferențele
iraniene introduce elemente paradigmatice precum:
structuralismul de tip modal, gândire liniară de tip polifon/
eterofon, asimetria ritmică/ metrică și intonația microtonală.
Legătura cu tradiția iraniană se face prin alegerea
instrumentului solist  tombak, foarte spectacular și dinamic,
care formează un prin nivel al structurii sintactice, al cărui
timbru se combină cu alte patru grupe de percuții, mai mult
sau mai puțin europene și care formează nivelul median
sintactic. Al treilea nivel structural este destinat mediului
electronic care recrează atmosfera tipică cântului de cult al
muezinului, în fuziune cu sonorități etnice iraniene (voci sau
instrumente de coarde). Este concepută în trei secțiuni, ce se
desfășoară într-un arc continuu, care implică o acumulare
gradată spre un climax, în care instrumentele sunt treptat
inghițite de spectrul electronic, ca o metaforă a
incompletitudinii relației dintre tradiție și tehnologie din zilele
noastre. A fost dedicată ansamblului Game care a prezentat
și prima audiție în 2006 și realizează și interpretarea actuală.
(Mihaela Vosganian)

Eric SAMMUT (n. 1968): Sugaria – Concert pentru marimbă,
pian și ansamblu de percuție (p.a.r.)

A studiat pianul și percuția la
Toulouse. În 1989, când obține
premiul I ca student al lui
Francois Dupin și Georges Van
Gucht, devine și percuționist
principal al Orchestrei Naționale
din Lyon. În 1995 primește First
National Marimba Prize la New
York și apoi predă marimba la

Royal Academy of Music din London și Glasgow. Este
percuționist principal la Orchestre de Paris și, din 1994, a
compus o mulțime de piese pentru marimbă, cu care a și

apărut pe diferite producții de CD-uri. Concertul pentru
marimbă intitulat Sugaria are trei mișcări și a fost compus în
2006, ca o comandă a Conservatorului Regional din Paris,
fiind dedicat fiicei compozitorului, Nina. Premiera a avut loc
în 2007, iar compozitorul a realizat și câteva variante diferite
ale acestei muzici, pentru a fi cântată în contexte cât mai
variate. (Dan Dediu)

Ansamblul de percuţie GAME

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)

GULLIVER (3)
Ora 19, Ateneul Român

Orchestra Filarmonicii ”George Enescu”

Camil Marinescu, dirijor

Viniciu Moroianu, pian

Dinu Lipatti: Concertino în stil clasic pentru pian și orchestră
Carmen Petra Basacopol: Concert pentru pian și orchestră
Ottorino Respighi: Pini di Roma

Concert organizat în colaborare cu
Filarmonica ”George Enescu”

Dinu LIPATTI (1917-1950): Concertino în stil clasic pentru
pian și orchestră

La vârsta de 11 ani devine elev
al Conservatorului din București
(1928-1932), unde studiază cu
Florica Musicescu (pian) și
Mihail Jora (armonie,
contrapunct, compoziție). După
absolvire, participă la Concursul
internațional de pian de la Viena,
unde obține premiul al II-lea.
Alfred Cortot, juratul care
afirmase cel mai înfocat
superioritatea lui Lipatti,
părăsește juriul, în semn de protest, și îl invită pe tânărul
pianist să studieze la clasa lui de pian de la École normale
de musique din Paris. Aici se va perfecționa, între 1934-1939,
sub îndrumarea lui Alfred Cortot și Yvonne Lefébure (pian),
Paul Dukas și Nadia Boulanger (compoziție), Charles Munch
și Diran Alexanian (dirijat). După câteva apariții pariziene
foarte lăudate, își începe cariera de solist concertist în 1936,
desfășurând, pe parcursul următorului deceniu, serii de
concerte și recitaluri în toată Europa, care îl impun ca pe unul
dintre cei mai mari pianiști ai vremii. În 1943, se refugiază, din
cauza războiului, în Elveția, împreună cu viitoarea lui soție,
Madeleine Cantacuzino, de asemenea fostă elevă a Floricăi
Musicescu. În anul următor, este angajat ca profesor la
clasele superioare și de virtuozitate ale Conservatorului din
Geneva, post pe care l-a deținut timp de cinci ani. Tot în
această perioadă încep să se manifeste primele semne ale
limfomului Hodgkin, o formă rară de cancer, care îl determină
să își reducă drastic aparițiile publice și să își anuleze
proiectatele turnee în Australia și America. Boala îl va răpune,
în cele din urmă, la vârsta de doar 33 de ani. Înregistrarea



ultimului său recital, desfășurat la Besançon, în 16 septembrie
1950, a intrat în legendă, datorită muzicalității aproape
transcendente pe care a atins-o atunci interpretarea sa, în
ciuda slăbiciunii fizice. Celor puțin peste trei ore de imprimări
în studio pe care, începând din 1946, le-a realizat prin
colaborare exclusivă cu compania EMI Columbia, li s-au
adăugat în timp câteva prețioase înregistrări radiofonice și din
concerte. Descoperiri surprinzătoare apar însă și în prezent;
mai ales cercetările pasionate ale pianistului canadian Mark
Ainley au demolat mitul artistului rezervat care, din cauza bolii
și de dragul perfecționismului, ar fi înregistrat doar sporadic și
s-ar fi rezumat la lucrări de scurtă durată, pe când pregătirea
celor de amploare i-ar fi luat perioade mari de timp (detalii se
găsesc pe site-ul www.dinulipatti.org, creat recent, cu ocazia
centenarului Lipatti). Astfel, la mai bine de 50 de ani de la
moartea sa, Dinu Lipatti se menține între pianiștii cei mai
admirați și mai bine vânduți; amprenta lui este imediat
recognoscibilă după suplețea tehnică și delicatețea poetică cu
care fiecare frază muzicală își capătă ierarhizarea cea mai
exactă, după transparența scânteietoare și totala lipsă de
ostentație cu care fiecare detaliu este reliefat și angrenat într-
o viziune de ansamblu plină de finețe și demnitate, de
neștirbită integritate artistică, a cărei veritabilă sorginte
apolinică se vădește la fiecare pas. Lipatti a fost și un cronicar
muzical apreciat în epocă, membru al Asociației internaționale
a criticilor din Paris. În domeniul compoziției, a fost
recompensat cu mențiunea I (1932), premiul al II-lea (1933) și
premiul I (1934) în cadrul concursului de compoziție „George
Enescu”, precum și cu Medalia de argint a Republicii Franceze
(în 1937, pentru suita orchestrală Șătrarii). (Vlad Văidean)

Concertino în stil clasic pentru pian și orchestră de cameră
este compoziția cea mai cunoscută a lui Lipatti, deși autorul
proaspăt ieșit din perioada adolescenței nu depășește în ea
nivelul unui exercițiu stilistic agreabil, în care sunt
amalgamate, cu politețe binevoitoare, ecourile câtorva dintre
semnăturile componistice simpatizate în mod deosebit de
către tânărul compozitor. E vorba despre Bach (preludierea
calmă și persistentă a trioletelor din prima parte, Allegro
maestoso, pastișează tiparul cunoscutului coral în sol major –
Jesus bleibet meine Freude – cântat de Lipatti în atâtea
împrejurări semnificative, iar climatul interiorizat din partea a
doua, Adagio molto, se conturează tot ca o sugestie grațioasă
a lirismului dintr-un concerto grosso bachian), Scarlatti
(delectabila dantelărie perlată cu care pianul ornează tema
menuetului din partea a treia, Allegretto, se deapănă cu o
eleganță și o agilitate vădit scarlattiene), Haydn (ultima parte,
Allegro molto, debutează chiar cu un scurt motiv preluat dintr-
o sonată pentru pian a compozitorului vienez, glumețele
șiretlicuri tonale și ritmice, precum și impetuozitatea mișcării
constituind la rândul lor tot atâtea obiceiuri stilistice tipic
haydniene). Din tromba recapitulativă a finalului nu lipsesc nici
unele inflexiuni de dans popular românesc. Însă pasajul în
care creativitatea lui Lipatti palpează dincolo de intenția
arhaică este, fără îndoială, secțiunea mediană a părții a treia:
aici, în buclucul sincopat și disonant pe care oboiul și pianul îl
profilează pe un fond ostinat, se poate distinge o subită
trepidație stravinskiană, explicabilă întrucâtva, dacă ne
gândim că în anul în care a scris acest Concertino (1936),
Lipatti a prezentat la București Capriccio de Stravinski. Era,
de fapt, un tip de expresie la modă în epocă, trio-ul respectiv
mai fiind descris ca o veritabilă prefigurare a secțiunii centrale
din partea a doua a Concertului nr. 3 pentru pian și orchestră
de Béla Bartók (1945), compoziție pe care Lipatti avea să o
interpreteze și promoveze intens.

Câteva date de importanță istorică se mai cuvin precizate
despre acest Concertino: a fost dedicat, „cu întreagă afecțiune
și recunoștință”, veneratei profesoare Florica Musicescu; a fost
prima și singura lucrare tipărită în timpul vieții autorului (în
1941, la Universal Edition din Viena); a avut parte de prima
audiție mondială la Paris, în 30 aprilie 1938, în interpretarea
lui Lipatti și sub bagheta lui Charles Münch (prima audiție
românească a avut loc un an mai târziu, în 5 octombrie 1939,
la Filarmonica bucureșteană, cu George Georgescu la pupitrul
dirijoral); s-a păstrat într-o importantă înregistrare realizată de
Lipatti la invitația dirijorului Hans von Benda, la Berlin, în 14
ianuarie 1943. (Vlad Văidean)

Carmen PETRA-BASACOPOL (n. 1926): Concert pentru
pian și orchestră

Compozitoare, muzicologă și
profesoară, a început prin a studia
filozofia, la Universitatea din București,
în perioada 1945-1949. Apoi, între
1949-1956, a urmat cursurile de
compoziție ale Conservatorului din
București, printre profesorii săi
numărându-se Mihail Jora, Paul
Constantinescu, Theodor Rogalski și
Tudor Ciortea. În 1968, a participat la

Cursurile internaționale de vară de la Darmstadt. Și-a
completat studiile la Paris, obținând în 1976 doctoratul în
muzicologie la Sorbona, sub îndrumarea lui Jacques Chailley.
Este laureată a Premiilor UCMR, a Premiului Academiei
Române (1980), a Concursului Internațional de Compoziție
de la Mannheim-Ludwigshafen (1961). În 1962, a devenit
profesoară în cadrul Conservatorului bucureștean, unde a
predat armonie, contrapunct și forme muzicale. Între cele
aproape 150 de opusuri ale sale, muzica de cameră ocupă
locul privilegiat. Nu lipsesc însă operele, baletele, lucrările
vocal-simfonice și concertele. Este cunoscută afinitatea
specială a compozitoarei pentru harpă, instrument căruia i-a
dedicat piese concertante, dar mai ales solistice (o serie de
șase preludii au figurat ca piese obligatorii în Concursul de
interpretare de la Amsterdam). (Vlad Văidean)

Concertul pentru pian și orchestră op.19 – scris într-o
perioadă luminoasă, cu mulți ani în urmă – este o lucrare plină
de vitalitate și optimism. Acest concert se alătură șirului de
concerte pentru diferite instrumente scrise în decursul
timpului. Dialogul permanent al pianului cu orchestra crează
o unitate deosebită a construcției celor trei părți, care se
încadrează în diferite forme libere. Partea a doua ne introduce
într-o stare elegiacă, exprimând inefabilul dor. În cele trei părți
rigorile construcției sunt realizate sub impulsul unei
improvizații libere.

Pianistul Viniciu Moroianu, cu talentul și măiestria sa
deosebite, tămăcește cu toată dăruirea conținutul emoțional
al acestui concert. (Carmen Petra-Basacopol)

Ottorino RESPIGHI (1879-1936): Pini di Roma

Și-a început educația muzicală în
orașul natal, Bologna, unde a studiat
vioara cu Federico Sarti, compoziția
cu Giuseppe Martucci (un discipol al
lui Wagner) și istoria muzicii cu Luigi
Torchi. În 1900, a acceptat postul de
violonist principal al Operei Imperiale
din Sankt Petersburg. Cele două ierni
petrecute în Rusia s-au dovedit
hotărâtoare pentru formarea sa, în
special în calitate de orchestrator, căci
atunci a studiat cu Nikolai Rimski-

Korsakov, maestru renumit al orchestrației. În 1913, după ce
a activat ca violonist și violist în diverse ansambluri muzicale
italiene, se stabilește la Roma, angajat ca profesor de
compoziție la Conservatorul Santa Cecilia. În 1924 devine
directorul acestei instituții, însă după doi ani demisionează,
pentru se putea dedica exclusiv compoziției. În ultimul deceniu
de viață și-a dirijat propriile lucrări de ambele părți ale
Atlanticului; în special trilogia de poeme simfonice dedicate
unor locuri și evenimente legate de Roma – Fontane di Roma
(1917), Pini di Roma (1924) și Feste Romane (1928) – i-au
conferit o mare faimă, nelipsită însă de unele controverse,
căci printre admiratorii acestor lucrări opulente, aproape
picturale, străbătute de un evident etos patriotic, se număra
și Mussolini, iar propaganda fascistă nu a întârziat să le
exploateze în scopuri politice. Deja considerabila sa reputație
internațională i-a permis însă lui Respighi libertatea de a
accepta câteva onoruri din partea regimului (a fost ales, în
1932, membru al Reale Accademia d'Italia) și de a se păstra
în același timp apolitic (cu excepția memorabilei sale
intervenții din 1931, când l-a salvat pe Arturo Toscanini, critic
fățiș al regimului, din mijlocul unei gloate fasciste care îl



împresurase pe dirijor în Bologna, înaintea unui concert).
(Vlad Văidean)

În 1926, când filarmonica din New York, dirijată de Arturo
Toscanini, a prezentat în primă audiție Pini di Roma, Respighi
i-a transmis lui Lawrence Gilman, autorul programului de sală,
următoarea precizare lămuritoare: „Dacă în lucrarea sa
precedentă, Fântâni din Roma, compozitorul a căutat să
reproducă prin mijloace sonore o impresie a naturii, în Pinii din
Roma el folosește natura ca un punct de pornire, cu scopul de
a evoca și imagina. Copacii seculari care domină, într-un mod
atât de caracteristic, peisajul roman, devin martori ai
principalelor evenimente din viața romanilor”. 

Ca o curiozitate ironică, ar putea fi subliniat faptul că, deși
Respighi folosește pinii drept simboluri ce au străjuit destinul
Romei din cele mai antice timpuri, acești copaci sunt în
realitate niște nou-veniți în Cetatea Eternă, căci au fost aduși
din Sardinia abia în perioada secolelor XVII-XVIII. Acesta e
însă, desigur, un aspect prea puțin important în planul realizării
artistice. Contează gradul în care reușește să impresioneze
imagistica muzicală extrem de specifică a lucrării. Un indiciu
elocvent în această privință îl poate reprezenta frecvența cu
care mulți compozitori de la Hollywood au numărat printre
sursele lor de inspirație preferate descriptivismul fin nuanțat
practicat de către Respighi. E o accentuare a elementului
decorativ, a coloritului pitoresc, care transpare și din indicațiile
aproape cinematografice pe care Respighi le-a notat în
partitură, la începutul fiecărei părți. 

Ascultătorul e invitat să se lase mai întâi cucerit de „copiii
care zburdă printre Pinii de la Vila Borghese, dansând în
cercuri, jucându-se de-a soldații, mărșăluind și intrând în luptă,
țipând și alimentându-se unii pe alții, ca rândunicile care vin și
pleacă în stoluri și se hârjonesc pe timp de seară”. Apoi, după
frenezia ludică a vieții, „decorul se schimbă dintr-odată”, pentru
a face loc evocărilor sepulcrale: în Pini lângă o catacombă,
dibăcia inepuizabilă a orchestratorului se îmbină cu admirația
calofilă a cercetătorului pentru muzica din trecutul îndepărtat;
„din adâncuri”, strecurându-se pe lângă „umbrele pinilor ce
tivesc intrarea în galeria subterană”, își înalță zvonul un
„cântec îndoliat”, cu vădite accente gregoriene, care plutește
o vreme prin aerul nopții, „ca un imn solemn” intonat de primii
creștini. În timp ce ecourile acestei psalmodieri „se risipesc,
încetul cu încetul, pline de mister”, „un freamăt străbate aerul:
Pinii de pe dealul Janiculum își conturează siluetele pe
fundalul luminii de cleștar pe care o răspândește luna plină.
Se aude cântecul unei privighetori”. În adâncul nevăzut al
atmosferei contemplative răsună însă „un ritm surd, neîncetat
al pașilor eterni”; plimbându-se printre Pinii de pe Calea
Apiană, „poetul are o viziune fantastică a trecutelor veacuri de
mărire: trompetele răsună și, în lumina explozivă a răsăritului
de soare, o legiune consulară țâșnește înainte, pe Calea
Sfântă, săltându-se în triumf înspre Capitoliu”. Climaxul e
inexorabil; că e vorba despre armata imaginată de Respighi
sau despre arcuirile majestuoase ale balenelor dintr-un recent
film Disney, ascultătorul se poate declara copleșit, amuțit,
asurzit. (Vlad Văidean)

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 Wachmann, 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). (Alice Tacu)

Camil Marinescu (dirijor)

Născut în 1964, a studiat în paralel
fagotul, compoziția și dirijatul la
Conservatorul bucureștean,
numărându-se printre studenții lui
Constantin Bugeanu. S-a
perfecționat apoi cu Mihai
Brediceanu, Cristian Mandeal și
Pierre Dervaux. În 1991, după
terminarea studiilor, devine, timp de 10 ani, dirijor rezident al
Operei Naționale din București. În aceeași perioadă,
colaborează și cu Filarmonica din Sibiu și Filarmonica
„Moldova” din Iași. Începând din 2002, este rezident în
Japonia, unde dirijează orchestre din Tokyo, Kyoto sau
Osaka, și desfășoară în paralel o susținută activitate
pedagogică în domenii precum arta dirijorală, analiza
muzicală și, ocazional, estetică și filozofia culturii. A fost
periodic invitat la pupitrul unor faimoase ansambluri
orchestrale și case de operă precum: Berliner Sinfonie
Orchester (dirijor invitat permanent, timp de trei stagiuni,
începând din 2003), Mitteldeutscher Rundfunk din Leipzig
(alături de care a înregistrat o mare parte din lucrările lui
Janácěk și Stravinski), Westdeutscher Rundfunk din Köln (în
compania căreia a înregistrat integrala creațiilor simfonice de
George Enescu), Komische Oper din Berlin, Minneapolis
Opera House, Orchestra Simfonica Montreal, Filarmonica
”George Enescu” din București. În SUA, Canada, Franța,
Austria, Spania, Italia, Mexic, Elveția, Rusia, Australia, China,
Marea Britanie, Israel, abordează cu egală îndemânare
repertoriul simfonic (de la clasici la contemporani, de la
muzica de film la cea de jazz) și cel liric (de la Gesualdo da
Venosa la Richard Strauss), incluzând în concertele sale, de
câte ori este posibil, și creații ale compozitorilor români. (Vlad
Văidean)

Viniciu Moroianu (pian)

Născut în 1962, a fost elev al
Liceului de muzică „George
Enescu” din București, la clasa
profesoarei Marta Paladi. În 1985,
a absolvit cursurile Conservatorului
„Ciprian Porumbescu”, sub
îndrumarea pianistului Gabriel
Amiraș. Între mentorii săi s-au mai
numărat Constantin Bugeanu,
Pascal Bentoiu, Radu Paladi, Doru
Popovici. A obținut premiul al III-lea

la „Guilde Française des Artistes Solistes” (Paris, 1979) și
premiul al II-lea la Concursul „George Enescu” (București,
1991). Deține un vast repertoriu pianistic, în care primele
audiții ocupă un loc important. Activitatea sa artistică
însumează peste 900 de apariții scenice: recitaluri și turnee
concertante în străinătate (Paris, Berlin, München, Roma,
Veneția, Madrid, Graz, Bruxelles, Copenhaga, Atena,
Budapesta, Chișinău, San Jose, Palm Beach ș.a.), concerte
ca solist alături de toate orchestrele filarmonicilor din țară, dar
și ca partener în cadrul unor formații camerale. A fost transmis
în direct de către EBU (1995, 2007, 2013) și Radio „Bartók”
din Budapesta (1995), apărând de asemenea și în programele
unor emisiuni din Franța și SUA. A realizat înregistrări la
casele de discuri „Electrecord” din București (cu lucrări de
Brahms și Enescu), și „Agora” din Atena (Concertino de
Martinu).  A fost premiat pentru interpretările sale din lucrări
de George Enescu și Dinu Lipatti (de altfel, teza sa de
doctorat, susținută în 2005, abordează creația pentru pian
solo a lui Lipatti). Este membru fondator al Societății Române
„Mozart” (1991), membru al trio-ului „Pro Musica”, alături de
violoncelistul Dan Cavassi și clarinetistul Cristian Mancaș,
membru în Consiliul director al Uniunii Muzicienilor Interpreți
din România (din 2011). Între 1990 și 1994, a predat la
catedra de muzică de cameră a Universității Naționale de
Muzică din București, iar începând din 1993 este profesor de
pian în cadrul aceleiași instituții, printre studenții săi
numărându-se un laureat și doi semifinaliști ai Concursului
„George Enescu”. (Vlad Văidean)



DUMINICĂ, 21 MAI

Ora 19.00, Ateneul Român 

GULLIVER (1)
Tinerii interpreți și muzica nouă (I)

Orchestra Concerto

Bogdan Vodă, dirijor

Soliști: Sorin Petrescu (pian), Doru Roman (percuție), 
Judith Blaauw (oboi/corn englez), Erik Sandberg
(corn), Barrie Webb (trombon), Marius Ungureanu (violă)

Violeta Dinescu: Lebenszeiten pentru pian, wave
drum și orchestră (p.a.r.)
Andrei Tănăsescu: Ciuleandra pentru pian, percuție
și orchestră
Dan Dediu: Wagner Under – ConcertOperă pentru
oboi, corn, trombon, violă și orchestră (p.a.r.)

LUNI, 22 MAI

NIRVANA (1)
Ora 17.00, Sala Auditorium a UNMB

Reincarnations & Reinventions

Tamara Smolyar (pian)

Paul Grabowsky: ...Aus der Tiefe... (p.a.r.)
Thomas Reiner: Variations on ‘Tuireamh Mhic Fhinin
Dhuibh’(p.a.)
Oddvar Lönner: Reinkarnationen II in 8 movements (p.a.)
Noel Fidge: Sonata no.2 (p.a.)
Kenji Fujimura: Reinventions - Suite for Piano (p.a.)

NIRVANA (2)
Ora 19.00, Sala ”George Enescu” a UNMB

Ansamblul devotioModerna

Carmen Cârneci, conducerea muzicală

Carla Stoleru (flaut), Valentin Ghita (oboi), Mihai
Bădiță (clarinet), Cristian Buciumaș (fagot), Natalia
Pancec (vioară), Dan Cavassi (violoncel), Mihai
Murariu (pian), Alexandru Stroe (percuție) 

Invitați: Endre Guran (violă), Costin Soare (chitară),
Bogdan Ionescu(trompetă), Traian Moldoveanu
(trompetă), Sorin Neculai, Mihai Mânzar, Iulia Bilta,
Răzvan Florescu(percuție)

Veronica Anghelescu: Edelweiss op.11 pentru clarinet
Tatjana Milošević: Chatatutu pentru flaut/ piccolo,
pian, vioară 
Krzysztof Penderecki: Cadenza pentru violă solo
Carmen M. Cârneci: -embER(die Stille, ich) pentru
violoncel-solo și ansamblu 
Victor Alexandru Colțea: Blastpentru (bas-)clarinet și
drum-set
Mihai Murariu: Rorschach pentru ansamblu (p.a.a.)
Octavian Nemescu: BeseptimaIT pour 7 heures du
soir - Étage 4 pentru ansamblu

MARȚI, 23 MAI

NIRVANA (3)

Ora 17, Aula UCMR

Double Recitals: Arcord in Spirit

Ana Topalovic (violoncel), Nikola Djoric (acordeon)

Armin Sanayei: RoosterSings…! (p.a.a.)
Gabriele Proy: Thorium
Cătălin Crețu: Prosopopeea urmei
Margareta Ferek-Petric: Killing Godot
Dimitris Mousouras: Violaccordeon
Volodymyr Runchak: Kyrie Eleison
Johanna Doderer: Wutmarsch

JOI, 25 MAI

Ora 16.00, Mediateca UNMB – Sala de proiecție

Colocviu de muzicologie ”Music in Dark Times”

Invitată: muzicologul Andrea Bohlman (University of
North Carolina - Chapel Hill/Wissenschaftskolleg zu
Berlin)

Cu sprijinul New Europe College, București

ULISE (2)
Ora 17.00, Sala George Enescu a UNMB

Tinerii interpreți și muzica nouă (II)

Ansamblul de percuție GAME

Alexandru Matei (conducerea muzicală)
Membri: Irina Rădulescu, Cătălin Cioargă, Alexandru
Badea, Mihai Mânzar

Invitați: Christian Alexandru Petrescu (voce) și Iulian
Ochescu (pian)

Bogdan Vodă: Scales, Harmonies and
Rhythms(p.a.a.)
Elena Apostol: - lyrique pentru voce și ansamblu de
percuție (p.a.a.)
Mihaela Vosganian: Iranian Interferences pentru
tombak, ansamblu de percuție și sunete procesate
Eric Sammut: Sugaria – Concert pentru marimbă,
pian și ansamblu de percuție (p.a.r.)

GULLIVER (3)
Ora 19.00, Ateneul Român

Orchestra Filarmonicii ”George Enescu”

Camil Marinescu, dirijor

Viniciu Moroianu, pian

Dinu Lipatti: Concertino în stil clasic pentru pian și
orchestră 
Carmen Petra Basacopol: Concert pentru pian și
orchestră
Ottorino Respighi: Pini di Roma

MATRIX (1)
Ora 19.00, Muzeul Municipiului București, 
Grădina casei Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei 151)

Irinel Anghel: Zoopera - Experimental ALTwork

cu participarea formaţiei Rotheads şi a grupului de
performeri TBA @ Time Factor(y)
Solişti: Irinel Anghel, Farid Fairuz, Paul Dunca, Călin
Torsan, Darie Nemeş Bota
Performeri: Reka Csapo Dup, Daniel Stancu, Cristina
Lilienfeld, Luiza Mitu, Diana Rotaru, Sabina
Ulubeanu, Raluca Ghideanu, Smaranda Găbudeanu,
Georgiana Dobre, Iulia Sima, Irina Maria Niţu, Teo
Vărzaru, Lorena Călăraşiu, Daniel Sur, Raluca Roşu,
Mihai Pintenaru, Sorina Mihalache, Alina Tofan,
Alexandra Dascălu, Alexandru Claudiu Maxim, Ana
Ghinea, Mihai Dragomir, Vlad Mihai, Oscar
Sonorizare: Green Sound Team

VINERI, 26 MAI

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

Ansamblul Archaeus

Liviu Dănceanu (conducerea muzicală)

Rodica Dănceanu (pian), Ana Radu (oboi), Ion
Nedelciu (clarinet), Șerban Novac (fagot), Marius
Lăcraru (vioară), Anca Vartolomei (violoncel), Sorin
Rotaru (percuție)

Sorin Vulcu: Micrologus per Archaeus
George Draga: Echo
Adrian Raţiu: From Darkness to the Light

Matei Ioachimescu (flaut), Miriam Adefris (harpă)

Witold Lutosławski: Three fragments
Timothy Page: Curl pentru flaut, harpă și live
electronics
Carmen Petra Basacopol: Fantasia
Călin Ioachimescu: A due
Toru Takemitsu: Toward the sea

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

Claudia Codreanu (mezzosoprană)
Diana Vodă (pian)

Valentin Timaru: Noapte de mai (versuri de Lucian Blaga)
Dan Voiculescu:  Două lieduri: Înapoierea cheii,
Muzica (versuri de Nichita Stanescu)
Diana Vodă: Eu am iubit (versuri de T. Mazilu)
Dumitru Capoianu:  Două lieduri: Plouă, Vin țigăncile
(versuri de George Topârceanu)
Dan Buciu: Două lieduri: Arpagic, Mâța (versuri de
Ana Blandiana și Tudor Arghezi)
Adina Dumitrescu: Adevăruri fundamentale (texte de
Tim Hodgkinson)
Nicolae Coman: Trei lieduri: L'ombra del mar, Apunt,
L'amor tal volta (versuri de Miguel Marti i Pol)
Menachem Zur: Gesang eines Hundes (text de Franz
Kafka)

MIERCURI, 24 MAI

Ora 11.00, Mediateca UNMB – Sala de proiecție

Conferința compozitoarei Isabel Mundry (Zürich)

Manifestare realizată cu sprijinul Zürcher Hochschule
der Künste

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

Corul de cameră Preludiu

Voicu Enăchescu, dirijor

Adrian Pop: Apa (pe versuride Christian Morgenstern)
Felicia Donceanu: Între păsări (pe versuri de Mihai
Eminescu)
Lucian Beschiu: Stimmungsbild (pe versuri de Rainer
Maria Rilke) (p.a.a.)
John Woolrich: Spring in Winter (versuri de
Christopher Smart)
Grigore Cudalbu: Poveste dintr-un sat
Dan Buciu: Rondeau(pe versuri de Charles d’Orleans)
Dan Dediu: Axion
Livia Teodorescu-Ciocănea: Vecernie (p.a.a.)
Yuri Falik: Necunoscuta
Vasile Spătărelu: Către… (pe versuri de Nichita
Stănescu)

NIRVANA (4)
Ora 19, Studioul Mihail Jora al Radio România

Orchestra de Cameră Radio

Tiberiu Oprea, dirijor

Soliști: Alexandru Matei (gonguri), Fernando
Mihalache (acordeon), Cristian Miclea (clarinet)

Petru Stoianov: Hiperboreeana – Poem pentru
orchestră de coarde, Cântul I 
Maia Ciobanu: Concert pentru clarinet și orchestră de
coarde 
Mihnea Brumariu: Überall ist Babylon?Op. 177
Nr.3/bis pentru două mini-orchestre de coarde și pian
(p.a.)
George Balint: de-sine în cu-Sine – poem pentru
gonguri și orchestră de cameră (p.a.)
Aurel Stroe: Concert pentru acordeon și ansamblu de
cameră (p.a.r.)

Program



Dan Voiculescu: Trileme
Liviu Dandara: Multiversum
Corneliu Dan Georgescu: Attractio in Desertum

GULLIVER (4)
Ora 19, Studioul Mihail Jora al Radio România

Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio

Cristian Oroșanu, dirijor
Ciprian Țuțu, dirijorul corului

Soliști: Diana Moș (vioară), Ion Bogdan Ștefănescu
(flaut)

Mihai Măniceanu: Concert pentru vioară și orchestră
(p.a.)
Adrian Iorgulescu: Concert pentru flaut și orchestră
(p.a.r.)
Aurel Stroe: Mandala cu o polifonie de Antonio Lotti

MATRIX (2)
Ora 21.15, Sala de Operă și Multimedia a UNMB

“Maşinisme pentru 4 mecanici” – Improvizație pentru
mașini de scris și laptop-uri
Diana Rotaru, Irinel Anghel – mașini de scris
Rufi (Marian Cîtu), Alin Zăbrăuţeanu – live electronics

Ora 21.30, Sala de Operă și Multimedia a UNMB

Ansamblul SonoMania

Simona Strungaru, dirijor
Diana Rotaru, director artistic

Valentin Ghita (oboi), Mihai Pintenaru (clarinet),
Raluca Stratulat (vioară), 
Tamara Dica (viola), Eugen-Bogdan Popa (cello),
Mihai Murariu (piano)
Invitat special: Cristina Lilienfeld (dans)

”Sound Fabric”- fabrică de ţesut obsesii

Henry Vega: Slow, slower pentru clarinet, violoncel,
pian și sunete electronice (p.a.r.)
David Lang: light moving pentru vioară și pian (p.a.r.)
Marko Slaviček: Even tomb couldn’t silence that brat.
Pentru clarinet, vioară, violoncel, pian și sunete
electronice (p.a.r.)
Şerban Marcu: Arachne's fabric pentru oboi, clarinet,
vioară, violă și violoncel (p.a.)
Makoto Shinohara: Obsession pentru oboi și pian
Federico Gardella: Im freien zu spielen pentru
clarinet, vioară, violoncel și pian (p.a.r.)
Dan Popescu: Neţesut (Unwoven) pentru ansamblu (p.a.)

Concert realizat cu sprijinul Centrului Național al
Dansului București

SÂMBĂTĂ, 27 MAI

Ora 9.00, Sala Dinu Lipatti a UNMB

Simpozion international de muzicologie dedicat
compozitorilor Aurel Stroe și Pascal Bentoiu

Coordonator: Olguța Lupu

SECȚIUNEA AUREL STROE

Octavian Nemescu: Aurel Stroe – Originalul
Corneliu Dan Georgescu: Tragicul contradicţiilor
irezolvabile. „Privirea în gol“ a lui Aurel Stroe
Petruța Măniuț-Coroiu: Imagini iconice ale creației
concertante a maestrului Aurel Stroe
Adalbert Grote: Little but Unique  – Aurel Stroe’s
„Quintandre“ (1984)
Alexandru Leahu: Destinul în tragedia antică și în
muzica „Orestiilor" lui Aurel Stroe
Valentina Sandu-Dediu: Opere românești în anii 70-
80: protest sau disimularea mesajelor anti-
comuniste?
Iulia Cibișescu-Duran: Aurel Stroe - Muzica de
concert pentru pian, percuție și alămuri
Andrei Tănăsescu: Aurel Stroe și muzica de film

Diana Rotaru: Glossolalia pentru vioară și bandă 
Niclas Thobaben: Finish it!(new version) pentru flaut,
clarinet, trombon și electronics

Post-performance
Brigitta Muntendorf: Public Privacy #1 flute cover
pentru flaut, video și electronics

Concert realizat cu sprijinul Institutului Goethe,
București

DUMINICĂ, 28 MAI

ULISE (5)
Ora 11, Sala George Enescu a UNMB

Tinerii interpreți și muzica nouă (IV)

Ansamblul Violoncelissimo

Marin Cazacu, coordonator

Anatol Vieru: Fragment pentru 12 violoncele
Doina Rotaru: L’éternel retour pentru opt violoncele
Vladimir Scolnic: In Memoriam
Sebastian Androne: Celloviraptor pentru opt
violoncele
Mihai Mitrea-Celarianu: Si! pentru opt violoncele

Ora 13.00, Mediateca UNMB – Sala de proiecție

Conferință a compozitorului Agustín Fernandez
(Newcastle)

Cu sprijinul University of Newcastle (UK)

ULISE (6)
Ora 16, Aula UCMR

Cvartetul de coarde Profil

Diana Moș (vioara I), Petru Nemțeanu (vioara a II-a),
Marian Movileanu (violă), Mircea Marian (violoncel).
Invitat: Costin Soare (chitară)

Ulpiu Vlad: Prin sunetele florilor albastre (p.a.a.)
Cornel Țăranu: Rezonanțe
Adrian Pop: Mătasea și metalul
Eugen Wendel: Cvartet de coarde nr.2 (p.a.a.)
Nicolae Teodoreanu: Cvartet de coarde nr.2 (p.a.a.)
Agustín Fernandez: String Quartet No.2 (p.a.r.)

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

Orchestra Simfonică București

Radu Postăvaru, dirijor

Solist: Mihai Ungureanu (pian)

Mihai Moldovan: Vitralii
Liviu Dănceanu: Nord-Sud
Nicolae Brînduș: European Parody
Pascal Bentoiu: Concert nr. 2 pentru pian și orchestră

Nicolae Teodoreanu: Două drumuri: al minții si al
inimii în „Hoeforele” lui Aurel Stroe

SECȚIUNEA PASCAL BENTOIU
Corneliu Dan Georgescu: A compune şi a reflecta. In
memoriam Pascal Bentoiu
Laura Vasiliu: Pascal Bentoiu - gândirea simfonică,
drept conștiință a timpului trăit
Elena Rotărescu: Tiparul dialectic al concepției
creatoare oglindit în Concertul pentru vioară și
orchestră op. 9 de Pascal Bentoiu
Grigore Constantinescu: Alternativa Bentoiu
Lorena Ioniță (studentă): Pascal Bentoiu la TVR
Ioana Bentoiu: Amintiri despre Pascal Bentoiu

ULISE (4)
Ora 11, Sala Auditorium a UNMB

Tinerii interpreți și muzica nouă (III)

Piese pentru flaut solo interpretate de studenții clasei
prof. univ. dr. Ion Bogdan Ștefănescu

Dan Buciu: Mozaic II (Vincențiu Mantu)
Toru Takemitsu: Air (Elena Greciuc)
Cornel Țăranu: Cadenze per Antiphona (Lorena Palade)
Wil Offermans: Harmonics (Dávid Borzási)
Vasile Herman: Akes Samenos (Cristina Grigore)
Toru Takemitsu: Voice (Emőke Burján)
Kazuo Fukushima: Mei (Isabella Matei)
Dan Dediu: Naufragi (Carla Stoleru)
Mihai Damian: Marsyas (Teodora Iliescu)
Liana Alexandra: Sonata (Amalia Aldea)
Dan Voiculescu: Sonata nr. 4 (Amalia Aldea)
Sorin Lerescu: Modalis IV op. 80 pentru flaut și
ansamblu de flaute (p.a.)

Interpretează Ion Bogdan Ștefănescu și ansamblul
”Flaut Power”

MATRIX (3) / NIRVANA (5)
Ora 17, Sala George Enescu a UNMB

Cvartetul de flaute Tétraflûtes

Eliane Locher, Rozalia Agadjanian, Tanija Muller,
Eliane Williner

”Requiem for a glacier”

Sofia Gubaidulina: Două mișcări din Cvartetul de
flaute (p.a.r.)
Henry Purcell: Cold Song, din Regele Arthur (p.a.r.)
Dai Fujikura: Glacier (p.a.r.)
Joseph Lauber: Solitude - Sérénade – Méditation (p.a.r.)
Andreas Zurbriggen: Gletscherrequiem (Ewiges
Eis,Schmelzendes Eis, Passacaglia für einen
sterbenden Gletscher) (p.a.r.)
Dorothea Hofmann: Glacial sonorities (p.a.r.)
Doina Rotaru: Il Pianto del Ghiaccio (p.a.r.)
Rentaro Taki: Clair de lune sur les ruines du château
(p.a.r.)

Concert realizat cu sprijinul Pro Helvetia

MATRIX (4)
Ora 19, Studioul de Operă și Multimedia al UNMB

Ensemble Garage

Liz Hirst (flaut), Nils Kohler (clarinet), Till Künkler
(trombon), Yuka Ohta (percuție), Sabine Akiko
Ahrendt (vioară), Annegret Mayer-Lindenberg (violă),
Sergej Maingardt (sound design)

Pre-performance
Brigitta Muntendorf: Public Privacy #3.1 trumpet
cover covered by trombone pentru trombon solo,
video și bandă (p.a.r.)

Simon Steen-Andersen: Study for strings pentru
vioară, violă și whammy pedal
Josh Spear: Quartet pentru trei interpreți și
electronics (RFP)
Benjamin Grau: FFFFRRRSCH pentru flaut, percuție
și electronics (FP)
Oliver Schneller: Zoetrope pentru flaut, clarinet și
violă

Program



MATRIX (1)
Ora 19.00, Muzeul Municipiului București
Grădina casei Filipescu-Cesianu (Calea
Victoriei 151)

Irinel Anghel: Zoopera - Experimental ALTwork

cu participarea formaţiei Rotheads şi a grupului de performeri
TBA @ Time Factor(y)

Solişti: Irinel Anghel, Farid Fairuz, Paul Dunca, Călin
Torsan, Darie Nemeş Bota

Performeri: Reka Csapo Dup, Daniel Stancu, Cristina
Lilienfeld, Luiza Mitu, Diana Rotaru, Sabina Ulubeanu,
Raluca Ghideanu, Smaranda Găbudeanu, Georgiana
Dobre, Iulia Sima, Irina Maria Niţu, Teo Vărzaru, Lorena
Călăraşiu, Daniel Sur, Raluca Roşu, Mihai Pintenaru,
Sorina Mihalache, Alina Tofan, Alexandra Dascălu,
Alexandru Claudiu Maxim, Ana Ghinea, Mihai Dragomir,
Vlad Mihai, Oscar

Sonorizare: Green Sound Team

Irinel ANGHEL (n. 1969): Zoopera - Experimental ALTwork

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. (Alice Tacu)

De la ora 19, în Grădina Casei Filpescu-Cesianu, pentru
spectatori este organizată o vizită în lumea hibridă uman-
animală real-fictivă Zzzz, urmată de un concert cu arii, duete,
cvartete şi un ansamblu coral final ce propune un live mash-
up între repertoriul formaţiei de death-metal Rotheads (piesele
de pe albumul Unfazed by Death) şi evoluţiile solistice
"zoocore" ale celor 5 performeri vocali invitaţi. În Zoopera pot
fi întâlnite următoarele categorii de animale:

Ø  Animale care citesc
Ø  Animale care plantează lucruri
Ø  Animale care folosesc device-uri electronice
Ø  Animale care se plimbă
Ø  Animale care stau
Ø  Animale care brodează
Ø  Animale care măsoară
Ø  Animale care se târăsc
Ø  Animale care cară aer
Ø  Animale cu căşti
Ø  Animale care manevrează timpul
Ø  Animale cu scaun la cap
Ø  Animale care cântă
Ø  Animale care se aşează pe scaune
Ø  Animale care poartă lucruri în braţe
Ø  Animale cu cagule
Ø  Animale care dansează
Ø  Animale cu cioc
Ø  Animale cu trompă
Ø  Animale care adulmecă flori
Ø  Animale care urlă
Ø  Animale care scormonesc
Ø  Animale care capsează

Ø  Animale care descântă
Ø  Animale care mută obiecte
Ø  Animale care fac gimnastică
Ø  Animale care folosesc microfon
Ø  Animale care gătesc
Ø  Animale care adulmecă oameni
Ø  Animale cu umbrelă
Ø  Animale cu ochi în palmă
Ø  Animale care desfundă pământul
Ø  Animale cu ţepi
Ø  Animale care au bot
Ø  Animale care toacă
Ø  Animale cu rochie de mireasă
Ø  Animale care pescuiesc
Ø  Animale care meditează
Ø  Animale pe roţi
Ø  Animale cu condică de reclamaţii
Ø  Animale care lucrează la serviciul de protecţie a oamenilor

Zoopera este o zooperă. Se explică prin ea însăşi. O
experienţă ce se autodizolvă după o oră. O experienţă
irepetabilă cu pachete de idei de mestecat. Un ALTwork. (Irinel
Anghel)

Eveniment realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului
Bucureşti - Casa Filipescu-Cesianu

Vineri, 26 mai
ULISE (3)
Ora 17, Sala George Enescu a UNMB

Ansamblul Archaeus

Liviu Dănceanu (conducerea muzicală)

Rodica Dănceanu (pian), Ana Radu (oboi),
Ion Nedelciu (clarinet), Șerban Novac (fagot),
Marius Lăcraru (vioară), Anca Vartolomei (violoncel),
Sorin Rotaru (percuție)

Sorin Vulcu: Micrologus per Archaeus
George Draga: Echo
Adrian Raţiu: From Darkness to the Light
Dan Voiculescu: Trileme
Liviu Dandara: Multiversum
Corneliu Dan Georgescu: Attractio in Desertum

Sorin VULCU (1939-1995): Micrologus per Archaeus

Născut în 1939, în judeţul Alba, s-a stins din viaţă la Bucureşti,
în 1995. A  studiat compoziţia la UNMB cu Anatol Vieru (1958-
64), apoi, în aceeaşi instituţie, a predat teorie şi a condus
Studioul electro-acustic. A participat în anii 70 la Cursurile
internaţionale de vară de la Darmstadt. În compoziţie l-au
interesat unele orientări de avangardă, precum teatrul
instrumental (Îndeletnicirile mele, 1978, pe text de H.Michaux)
şi muzica electronică (a inclus banda magnetică în
numeroase din piesele sale camerale, în variate combinaţii cu
instrumente live). Lucrări ale lui Vulcu au fost prezentate la
Paris, Darmstadt, Praga, Budapesta şi la festivalul Toamna
varşoviană, premiate de U.C.M.R. (1969) sau de Concursul
internaţional de compoziţie corală de la Tours (1980).
(Valentina Sandu-Dediu)

Pe de o parte, lucrare a fost inspirată de tratatul lui Guido
d’Arezzo din 1026, dedicat episcopului Tedald – fan al cântului
gregorian şi al muzicii polifonice (atât câtă era ea în acel
moment). Dar nu despre monodie ori contrapunct este vorba
în opusul lui Sorin Vulcu, ci despre un posibil sistem inedit de
improvizaţie controlată, care să permită eliberarea energiilor
interpretative, aidoma unui joc de puzzle, instrumentiştii
tatonând aici integrarea într-un discurs sonor deopotrivă logic
şi inspirat. Pe de altă parte, notorietatea ansamblului vocal-
instrumental italian Micrologus din anii 70-80 ai secolului
trecut, ansamblu ce aborda predilect muzica veacurilor 12-16,



de multe ori bazată pe pluralitatea variantelor timbrale, l-a
mobilizat pe compozitor în exersarea unui tip de aleatorism
coloristic aflat în vecinătatea celui practicat, printre alţii, şi de
Ştefan Niculescu în Heteromorphii. (Liviu Dănceanu)

George DRAGA (1935-2008): Echo

Născut în 1935, Draga a studiat la
Bucureşti compoziţia la clasa lui Anatol
Vieru. Mare parte a activităţii sale se leagă
de Revista Muzica a UCMR, unde a
funcţionat ca redactor (1963-71) şi ca
redactor şef adjunct (până în 1993).
Urmează o scurtă perioadă ca cercetător
ştiinţific la Muzeul “G.Enescu” (până în
1997). Alături de studiile şi articolele
publicate în Revista Muzica, Draga a scris
piese simfonice, vocal-simfonice,
instrumental-camerale. (Valentina Sandu-Dediu)

Lucrarea preia, în proporţie covârşitoare, ştima solistului din
Concetul pentru fagot şi orchestră pe care George Draga l-a
compus în ultimii ani de viaţă. Este o partitură solicitantă, cu o
respiraţie amplă, ce însumează obsesii melodice transpuse
într-un idiom tono-modal,c u irizaţii folclorice distilate în seva
unui neo-clasicism suveran. Compozitorul camuflează sau
resoarbe asociaţiile de idei, astfel încât se resimte pe alocuri
excesul limbajului asupra gândirii muzicale. (Liviu Dănceanu)

Adrian RAȚIU (1928 - 2005): From Darkness to the Light

Născut la 28 iulie 1928 în Bucureşti, a
urmat aici între 1950 şi 1956 cursurile
Universităţii de Muzică (compoziţie cu
Leon Klepper), instituţie în cadrul
căreia va preda, din 1967 şi până în
1998, stilistică şi armonie. Timp de 4
ani este redactor al revistei Muzica din
Bucureşti (1959-1963), iar în 1969
participă la Internationale Ferienkurse
für neue Musik, la Darmstadt.
Cercetător avizat al creaţiei
enesciene, a semnat o serie întreagă

de articole şi studii în revistele româneşti de specialitate. Autor
a numeroase opusuri,Adrian Raţiu îşi manifestă disponibilităţile
creatoare îndeosebi în registrul muzicii de cameră, fără a
exclude însă muzica simfonică, vocală sau corală. Sinteza
serialo-modală pe care o operează compozitorul se raportează
la o concepţie integratoare în care primează nu atât inovaţia
în planul limbajului, cât mai cu seamă capacitatea diferitelor
tehnici de a exprima ideea muzicală, conţinutul expresiv al
acesteia. Universul sonor al lui Adrian Raţiu este cel al
microstructurilor modale, organizate nongravitaţional după o
logică a complementarităţii. Alături de imaginea arhipelagului
sau a constelaţiei modale (Monosonatele pentru pian,
“Constelaţii” pentru pian şi bandă magnetică, 1970), Adrian
Raţiu se preocupă şi de relaţionările existente între diversele
micro-entităţi sonore, de traseele – aparent browniene, dar
întodeauna atent conduse – ale acestora (ciclul “Convergenţe”,
format din 2 cvartete şi 2 trio-uri). O anumită tentă
impresionistă, dată de rafinamentul coloristic, este de
asemenea specifică muzicii sale (Impresii pentru ansamblu de
cameră, 1969; 6 Imagini pentru orchestră, 1971; ciclul
“Transfigurări”). (Ștefan Firca)

Se ştie că Adrian Raţiu şi-a autoimpus schimbarea sensului de
la o lucrare la alta, reglându-şi disponibilitatea creatoare prin
recursul la o stare de echilibru, a cărei precaritate (deliberată)
a născut însăşi opusurile atât de personalizate, de
individualizate. Permanenta schimbare a atitudinii
componistice conferă, deci, autonomie, motivând absenţa
reiterărilor. Aşa se face că în From Darkness  to the Light
compozitorul a poposit la umbra unui expresionism ce conferă
calitate şi realitate universului sonor asumat. Autorul are
revelaţia amănuntului, pe care îl manevrează cu o plăcere
nedisimulată, dorind ca detaliul să conteze, să determină într-
o măsură sporită întregul. (Liviu Dănceanu)

Dan VOICULESCU (1940 - 2009): Trileme

(Notă biografică la pagina 11)

La început a fost Dileme compusă tot pentru Archaeus, adică,
un fel de centaur care, trecând pe lângă o grădină zoologică,
nu era decis ce să facă: să intre sau să nu intre? După un
timp a venit Trileme ca o împrejurare singulară în care
posibilitatea compozitorului de a opta, altfel spus, divina lui
libertate, paradoxal, îl responsabilizează suplimentar, chiar
dacă, aparent, Dan Voiculescu apelează la o relaxare în
ordinea construcţiei, a cărei severitate e complinită de
caracterul ludic. (Liviu Dănceanu)

Liviu DANDARA (1933-1991): Multiversum – sonată pentru
vioară și bandă ad libitum

Născut în 1933, la Miorcani (judeţul
Botoşani), Dandara a murit în 1991, la
Bucureşti. A studiat la UNMB
compoziţia cu Marţian Negrea, apoi a
beneficiat de deschiderea stilistică
oferită de Cursurile internaţionale de
vară de la Darmstadt, începând cu
sfârşitul anilor 60. Din 1959, Dandara a
fost profesor de pian la o şcoală de
muzică din Bucureşti. A scris muzică de
teatru şi de film, lucrări simfonice,
vocal-simfonice, corale, camerale, muzică electronică.

Principiul care ordonează structurile a căror alternanță este
la alegerea interpretului se justifică prin caracterul personal
al fiecărei dintre cele trei părți. Legea temporală de organizare
impusă de compozitor implică existența a trei structuri de câte
un minut, a trei structuri de câte două minute și a altora trei
de câte trei minute. ”Ne aflăm în fața unei opțiuni radicale:
autorul evită încă de la început datele tehnice ale viorii, astfel
cum le-a ratificat istoria muzicii, dar totodată este evitată și
explorarea narcisistă și gratuită a instrumentului. În fapt,
Dandara consacră principiului lucrării un ansamblu de coduri
reieșite din natura intimă a instrumentului.” (Fred Popovici)

Corneliu Dan GEORGESCU (n. 1938): Attractio in Desertum

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 Institutfür
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. 

Attractio in Desertum („Atracţia pustiului”, „Atracţia vidului”)
pentru septet (2017, durata cca. 14‘, lucrare dedicată
ansamblului Archaeus) este cea de a treia piesă din ciclul
„Reflecting J. S. Bach“ - celelalte două fiind: „Reflecting J. S.
Bach” pentru orgă, 1999 și „Omnia Unus Est” pentru septet,
2009. Dacă prima lucrare consta din decompoziţia şi
recompoziţia unei piese, a doua dintr-o multitudine de Corale,
în această ultimă piesă se propune o viziune relativ pesimistă
asupra dichotomiei ordine-logică-coerență, respectiv haos-
gol-vacuum. Structura ierarhic organizată - reprezentată
simbolic aici prin citate comentate muzical din „Klavierübung



III. Teil, Vier Duette, Duetto Nr. IV in a Moll” de J. S. Bach -
este un adevărat lux cultural, produs al unei îndelungate
evoluții mai mult sau mai puțin intenționate și conștiente, dar
consecvente. Există desigur azi nenumărate moduri de
organizare a unui limbaj muzical structurat, dar puține ajung
la această calitate – o coerență multidimensional controlată.
S-ar părea că această muzică se opune prin definiţie
dezordinii, haosului, vidului. Din acest motiv am ales muzica
lui Bach pentru asemenea confruntere. Deoarece - pe cât de
dificilă și laborioasă este construcția unei asemenea structuri
- pe atât de simplă, rapidă și ireversibilă este distrugerea ei –
în context istoric, sau în forma unei piese. Este ca un fel de
eliberare, poate necesară, de o lume pe care nu o mai putem
înțelege.

Nu este vorba nici pe departe în această lucrare de vreun
program pe care mi l-am propus sau de vreun mesaj de
transmis, ci doar de rezultatul intuitiv al unui proces pur
muzical spontan, rezultat pe care nu l-aş putea explica mai
bine. După cum nu aș putea explica pentru ce distrugerea
structurilor – mai ales a celor complexe, subtil organizate -
pare mai atrăgătoare pe plan estetic decât definirea lor. La fel
cum pustiul este mai atrăgător decât un oraş civilizat modern
– pentru unii. (Corneliu Dan Georgescu, Neckarsteinach,
martie 2017)

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. (Desiela Tătaru)

Liviu Dănceanu (conducerea muzicală)

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. (Benedicta Pavel)

GULLIVER (4)
Ora 19, Studioul Mihail Jora al
Radio România

Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio

Cristian Oroșanu, dirijor
Ciprian Țuțu, dirijorul corului

Soliști: Diana Moș (vioară), Ion Bogdan Ștefănescu
(flaut)

Mihai Măniceanu: Concert pentru vioară și orchestră (p.a.)
Adrian Iorgulescu: Concert pentru flaut și orchestră (p.a.r.)
Aurel Stroe: Mandala cu o polifonie de Antonio Lotti

Mihai MĂNICEANU (n. 1976): Concert pentru vioară și
orchestră (p.a.)

Mihai Măniceanu 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
două premii ale U.C.M.R. (pentru Sempre Risoluto, 2011 și
Mishiba, 2016). În prezent, Mihai Măniceanu este lector
universitar în cadrul Departamentului de Compoziție al
U.N.M.B. 

Concertul pentru vioară și orchestră, având anumite inflexiuni
rapsodice și libertăți ce țin de construcția formei evident
asumate, își desfășoară orizontul expresiv în spiritul
conflictualității principiilor metrice antice ternar – binar (tempus
perfectum – tempus imperfectum), cu ramificații de tip fractal
în planul unităților pulsatorii. Caracterul muzical este oscilant,
uneori energic, cinetic, alteori cvasi-improvizatoric ori funebru.
Traseul solistic se află într-un raport eterofonic cu cel
orchestral, fiind când consonant, când disonant față de
acesta. Lucrarea se sprijină pe un sunet simbol, reper al
genezei, evoluției și resorbției întregului parcurs. (Mihai
Măniceanu)

Adrian IORGULESCU (n. 1951): Concert pentru flaut și
orchestră (p.a.r.)

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.
(Benedicta Pavel)



Începută în toamna lui 2015 și finalizată în primăvara lui 2016,
piesa este dedicată lui Ionuț Bogdan Stefănescu, primul său
interpret și cel care-într-o măsură considerabilă - m-a
”persuadat” să demarez proiectul componistic. În fapt o
simfonie concertantă, lucrarea se edifică din trei mișcări relativ
contrastante sub aspectul materialului sonor, al organizării
acestuia și al etosului. Punctez în context câteva caracteristici
definitorii: astfel, prima parte, bazată pe un mod de 8 sunete
și pe câteva formule ritmice,generează o desfășurare robustă,
compact-evolutivă; partea secundă, lirico-tragică, apelând la
un travaliu cvasi-repetitiv, folosește un cântec de leagăn din
zona Teleorman, transformat treptat într-un bocet; în fine,
ultima parte dezvăluie o fațetă încordat-pulsatorie,
acumulativă, și se încheie cu o sinteză a principalelor idei
expuse anterior. Scriitura solistică de mare virtuozitate tehnică
și expresivă exploatează maximal potențialul diferențiat al
flautului piccolo și flautului bas, cu intenția de a pune în valoare
energii, valențe și tente viguroase, pe alocuri chiar agresive,
mai puțin uzitate în literatura concertistică dedicată
instrumentului. (Adrian Iorgulescu) 

Aurel STROE (1932 - 2008): Mandala cu o polifonie de
Antonio Lotti

(Notă biografică la pagina 16)

Mandala cu o polifonie de Antonio Lotti
este o piesă scrisă în anii 1996-1997,
constituind ultima parte a unui triptic ce
mai cuprinde lucrările Prairie, prières…
(1993) și Ciaccona con alcune licenze
(1996). Piesa se compune din
următoarele mișcări: 
1. Augmentări succesive în forma unui
bulgăre de zăpadă
2. Multimobile
3. Zonă de rarefiere a materialului sonor
4. Choral inarmonic

5. Passiunea, cu un fragment din Crucifixul compozitorului
venețian Antonio Lotti (1667-1740), apoi varianta retrogradată
(recurentă) a acestei părți. (Această mișcare constituie centrul
mandalei și este singura în care intervine grupul vocal.)
6. Citirea retrogradată a Choralului inarmonic
7. Zonă de rarefiere a materialului sonor din 5) în citire
retrogradată
8. Multimobilul din 2) cu citirea retrogradată a elementelor sale
9. Diminuția simetrică a părții inițiale.
Până la fragmentul din polifonia lui Antonio Lotti desfășurarea
partiturii se face ca și cum timpul ar începe să curgă invers,
obligând la retrogradare; dar materialul sonor, pe de o parte,
și psihologia ascultării, pe de altă parte, împiedică un astfel de
fenomen. Anvelopele sunetelor acustice nu sunt
retrogradabile, fapt care are efecte la niveluri mai înalte ale
construcției sonore și care obligă la transformări uneori mari
în lectura retrogradă a partiturii. Grupul celor șase blockflöte,
instrumente cu atac dulce al sunetului, au fost introduse în a
doua jumătate a piesei pentru a reda inversarea unor
complexe cu multifonice, sunete cu o mobilitate a intensităților
foarte scăzută, deci greu de integrat într-un circuit ranversabil.
Pe această cale, cred că inversarea anvelopelor în a doua
jumătate a piesei a devenit mai evidentă. (Aurel Stroe)

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.
(Benedicta Pavel)

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. (Benedicta Pavel)

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, de asemenea,
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. 

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. 



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 Cvartetului de coarde ”Profil”. 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. 

Ion Bogdan Ștefănescu (flaut)

A debutat ca solist la vârsta de
14 ani, pe scena Ateneului
Român. Trei ani mai târziu
obține Premiul I la concursul
”Concertino” – Praga. S-a
perfecționat cu Sir James
Galway, Alexander Murray,
Alain Marion și Wolfgang
Schultz. De mai bine de 20 ani

este prim flautist al Filarmonicii „George Enescu”. De
asemenea, este solist al Filarmonicii „Banatul” – Timişoara și
prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Muzică din
București. Susține o bogată activitate concertistică, atât în
postură solistică, cât şi ca membru în diverse formaţii
camerale precum Trio Contraste, Profil, Cvintetul ”George
Enescu”, duo flaut – harpă alături de Ion Ivan Roncea sau duo
flaut-pian alături de pianistul Horia Mihail, în cadrul turneelor
„Flautul de aur” şi „Flautul fermecat”, organizate de Radio
România. A imprimat peste 40 CD-uri și a realizat înregistări
pentru Societatea Română de Radio, Deutschlandfunk-Köln,
WDR, Société de Musique Contemporaine Lausanne,
Bayerische Rundfunk,DRS 2, Hesisscher Rundfunk, Berliner
Rundfunk. Este membru al Asociației Flautiștilor Britanici
(BFS) și al Asociației Flautiștilor Americani (NFA).

Ora 21.15, Sala de Operă și Multimedia a
UNMB

“Maşinisme pentru 4 mecanici” – Improvizație
pentru mașini de scris și laptop-uri

Diana Rotaru, Irinel Anghel – mașini de scris
Rufi (Marian Cîtu), Alin Zăbrăuţeanu – live
electronics 

Diana ROTARU (compozitoare, director artistic)

Diana Rotaru (n. 1981) a scris peste
50 de lucrări, de la muzică de cameră
şi orchestrală la muzică pentru
spectacole multimedia,  muzică de
scurtmetraj şi o operă de cameră.
Creaţia sa explorează direcţii
expresive diferite, precum
hypnagogia, psihologia feminină,
folclorul imaginar sau umorul. În
prezent este asistent universitar la Universitatea Naţională de
Muzică din Bucureşti. Diana Rotaru a studiat compoziţia cu
Ştefan Niculescu şi Dan Dediu la UNMB (2000-2005) şi cu
Frédéric Durieux la Conservatorul Naţional Superior de
Muzică şi Dans din Paris (2005-2006), participând totodată la
diverse cursuri de specializare precum Acanthes (Metz, Franţa

- 2008), Voix Nouvelles (Royaumont, Franţa - 2002 şi 2006),
Seminarul Bartok (Szombathely, Ungaria - 2003) sau ICon
Arts (Breaza/Cisnădie), lucrând astfel cu Salvatore Sciarrino,
Brian Ferneyhough, Michael Jarrell, Jonathan Harvey şi alţii.
Este deţinătoarea mai multor premii importante printre care
ISCM-IAMIC Young Composer Award (Vilnius, 2008), Premiul
I ex-aequo la Concursul Internaţional de Compoziţie George
Enescu (2005 şi 2003) sau Irino Prize (Japonia, 2004). I-au
fost acordate rezidenţe de creaţie la Paris, Winterthur şi
Viena. Este directorul artistic al ansamblului SonoMania,
coordonatorul CIMRO şi asistent la UNMB.
(www.dianarotaru.com)

Irinel Anghel (compozitoare, performer)

(Notă biografică la pagina 24)

RUFI / Marian Cîtu (live electronics)

Rufi (n. 1984) se înscrie în aceea categorie de artiști
“intersecție” în care viziunea se întâlnește cu meseria. După
experiența acumulată în cadrul Studio88, devine Sound
Designer şi inginer de sunet al departamentului audio al MME
(MultiMediaEst), continuându-şi în paralel căutările în zona
compozițională (primul său album este Innercolour).
Colaborează foarte frecvent cu teatrul, iar în prezent compune
muzică pentru spectacole şi este sound designer la CNDB.
(Soundcloud.com/Rufionline)

Alin Zăbrăuţeanu (live electronics)

Născut în 1984, a absolvit Facultatea de Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, UPB Bucureşti,
specializarea Multimedia HI-FI (2008) şi are un master în
Design de Lumină şi Sunet în cadrul UNATC (2011). Este
membru fondator al trupelor Jazzadezz (discografie: 'Inimani
Mal' 2010, 'Panta Rhei' 2012) şi Omelette. Activeaza de
asemenea în trupele Poetrip, Kepler not Kopernikus şi
Foley'Ala (live soundtrack pentru filme mute). A realizat
muzică şi sound design pentru numeroase filme şi spectacole
de teatru, precum şi live sound design pentru film. 

MATRIX (2)
Ora 21.30, Sala de Operă și Multimedia a
UNMB

Ansamblul SonoMania 

Simona Strungaru, dirijor
Diana Rotaru, director artistic

Valentin Ghita (oboi), Mihai Pintenaru (clarinet),
Raluca Stratulat (vioară), Tamara Dica (viola),
Eugen-Bogdan Popa (cello), Mihai Murariu (piano)
Invitat special: Cristina Lilienfeld (dans)

”Sound Fabric”- fabrică de ţesut obsesii

Henry Vega: Slow, slower pentru clarinet, violoncel,
pian și sunete electronice (p.a.r.)
David Lang: light moving pentru vioară și pian (p.a.r.)
Marko Slaviček: Even tomb couldn’t silence that brat.
pentru clarinet, vioară, violoncel, pian și sunete
electronice (p.a.r.)
Şerban Marcu: Arachne's fabric pentru oboi, clarinet,
vioară, violă și violoncel (p.a.)
Makoto Shinohara: Obsession pentru oboi și pian
Federico Gardella: Im freien zu spielen pentru clarinet,
vioară, violoncel și pian (p.a.r.)
Dan Popescu: Neţesut (Unwoven) pentru ansamblu (p.a.)

Concert realizat cu sprijinul
Centrului Național al Dansului București

Sound Fabric este un concert-spectacol conceput în jurul
jocului de cuvinte fabrică (RO) / fabric (ENG), mai precis,



mecanismul şi ţesătura, două concepte şi forţe generatoare
muzicale şi nu numai. Universul sonor prezentat, într-o paletă
de nuanţe ce se întinde de la instrumentele acustice la mediul
electronic, este cel al obsesiilor muzicale, pe linia minimal-
repetitivă, dar nu numai, obsesii juxtapuse sau suprapuse, ca
într-o gigantică maşinărie complexă, în care fiecare roată şi
rotiţă care se învârte, spune o altă poveste. Gestul uman îl va
completa pe cel sonor, cu ajutorul coregrafei Cristina Lilienfeld. 

Henry VEGA (n.1973): Slow, slower pentru clarinet, violoncel,
pian şi electronics (p.a.r.)

Născut în New York, Henry Vega este
un foarte activ compozitor şi interpret de
muzică nouă, ale cărui lucrări sunt
incluse în producţii de teatru, dans şi
concerte care explorează exclusiv
curente artistice moderne. Muzica sa
acoperă o paletă întinsă de expresii, de
la scriitură instrumentală de mare
virtuozitate la subtilităţi rafinate de
culoare, combinând instrumentele
acustice cu sound-ul electronic. În
prezent este interesat de punerea în scenă a muzicii sale în
combinaţie cu proiecţii video, în spaţiul unei estetici minimaliste
care suprapune armonii simple pe un contrapunct de noise.
Din ultimele sale proiecte amintim Wormsongs (2011) şi
Stream Machines (2013) – ambele editate de
arteksounds.com -, o colecţie de cinci lucrări comandate,
compuse în stilul său micro-minimal foarte personal. (sursa:
www.henryvega.net)

În Slow, slower (2010), măsurile repetate se schimbă des şi
rapid, ascunzând accentele metrice şi realizând o pulsaţie
generală conducătoare de energie pe care se suprapun
pattern-urile inegale ale instrumentelor. Computerul creează
texturi armonice, fluxuri sonore (streams), catifelate sau
discordante, care suferă perturbări, un tip de discurs muzical
extrem de sugestiv şi din punct de vedere vizual. Trio-ul de
instrumente reprezintă izvorul şi instigatorul acestor fluxuri
sonore. Versiunea pentru clarinet, violoncel şi pian este scrisă
pentru şi la cererea ansamblului SonoMania. (Henry Vega)

David LANG (n. 1957): light moving pentru vioară şi pian (p.a.r.) 

Cu ocazia câştigării premiului Pulitzer
pentru the little match girl passion în
2008, prestigioasa publicaţie The New
Yorker afirma despre David Lang, că
“fostul copil teribil postminimalist şi-a
solidificat statutul de maestru”. În prezent,
Lang este unul dintre cei mai respectaţi şi
cântaţi compozitori americani, nominalizat
la Oscar şi Globul de Aur în 2016 pentru
simple song #3, care face parte din
coloana sonoră a fimului lui Paolo

Sorrentino, Youth şi onorat cu Premiul Romei, titlul de
Chevalier des Arts et des Lettres şi Musical America’s 2013
Composer of the Year. Printre ultimele sale proiecte amintim
operele the loser şi anatomy theater, sau lucrarea the public
domain pentru 1000 de cântăreţi. David Lang este co-
fondatorul şi co-directorul artistic al legendarului ansamblu
newyorkez Bang on a Can, artist-în-rezidenţă la Institutul
pentru Studii Avansate de la Princeton şi profesor de
compoziţie la Şcoala de Muzică a Universităţii Yale. (sursa:
davidlangmusic.com)

Când tinerii Philip Glass şi Steve Reich erau vecini în New York la
sfârşitul anilor ’60, au lansat împreună o companie de mutat mobilă,
numită Chelsea Light Moving. Compania lor nu a rezistat prea mult,
dar i-am iubit întotdeauna spiritul şi numele. Şi, cumva, piesa mea
mi-a amintit de acel timp, acel loc şi acea sonoritate. (David Lang)

Marko SLAVIČEK (n. 1986): Even tomb couldn’t silence that
brat. pentru clarinet, vioară, violoncel, pian şi mediu electronic
(p.a.r.)

Marko Slaviček este un compozitor şi
arhitect născut în Zagreb, Croaţia. Şi-
a terminat studiile de master în
arhitectură la Universitatea din
Zagreb, precum şi în compoziţie, la
clasa academicianului Frano Parać.
În această perioadă a participat la
diverse seminarii de compoziţie în
străinătate, având astfel
oportunitatea de a lucra cu
compozitori renumiţi internaţional precum Nigel Osborne,
Heiner Goebbels, Philippe Manoury, Klaus Ager şi Gyula
Fekete. S-a specializat ulterior în muzică spectrală în timpul
studiilor post-universitare la Universitatea Mozarteum din
Salzburg, la clasa lui Tristan Murail. Interesele sale principale
sunt intersecţiile între muzică şi arhitectură, muzica spaţială,
compoziţia spectrală şi acustica. În prezent locuieşte în Berlin. 

Even tomb couldn't silence that brat. pentru vioară, clarinet,
violoncel, pian şi electronics a fost scrisă în primăvara anului
2015, ca parte a unei serii de piese camerale scurte, într-o
singură mişcare. Seria respectivă este inspirată de aşa-
numitul flash fiction, un gen literar caracterizat de concizie
extremă. Tehnica decalării frecvenţelor folosită în această
piesă reprezintă o bază a dialogului între partea instrumentală
şi intervenţiile electronice. (Marko Slaviček)

Şerban MARCU (n. 1977): Arachne's fabric pentru oboi,
clarinet, vioară, violă şi violoncel (p.a.a.)

Şerban Marcu a absolvit Academia
de Muzică „Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca, la secţia Compoziţie,
la clasa maestrului Cornel Ţăranu,
în anul 2001, rămânând cadru
didactic în instituţia mai sus
menţionată, la disciplinele
Compoziție, Armonie, Aranjament
coral și Contrapunct. Creaţia sa
cuprinde lieduri (Cinci lieduri pentru mezzosoprană şi pian pe
versuri de Lucian Blaga, Cinci madrigale pentru
mezzosoprană, clarinet și pian, pe versuri de E. M. Șorban
etc.), lucrări camerale (Ecouri pentru clarinet solo, Narcis
pentru flaut solo, Cinci studii pentru clarinet solo, Cinci
bagatele pentru clarinet și cvartet de coarde), lucrări corale
(Imnul heruvic – Amin – Ca pe împăratul, Tânguiri, Cântec de
leagăn, Tatăl nostru etc.), oratoriul Tinereţe fără bătrâneţe şi
viaţă fără de moarte, opera de cameră Lecţia, baletele
Arahneea și orfeuridice şi poemul pentru orchestră de cameră
Acteon. 

Lucrarea camerală Arachne’s Fabric pornește de la mitul elin
al Arahneei, fata de rege care, pentru îndrăzneala de a se
crede mai bună țesătoare decât Atena, a fost transformată în
păianjen. Destinul ei, acela de a țese fără încetare, în ciuda
faptului că „opera de artă” nu rezistă niciodată, este redat în
cheie simbolică, fiind o meditație asupra statutului creatorului
contemporan, a relativității noțiunii de frumos, a perenității
sau, din contră, a statutului efemer al creației artistice.

Makoto SHINOHARA (n. 1931): Obsession pentru oboi şi pian

Makoto Shinohara s-a născut în Osaka şi a studiat compoziţia
(cu Tomojiro Ikenouchi), pianul (cu Kazuko Yasukawa) şi
dirijatul (cu Akeo Watanabe şi Kurt Woess) la Universitatea
de Arte din Tokyo între 1952-1954. În 1954 s-a mutat în Paris,
unde a studiat cu Tony Aubin, Olivier Messiaen, Simone Plé-
Caussade, Pierre Revel şi Louis Fourrestier. Ulterior a studiat



în Germania cu Bernd Alois
Zimmermann, Gottfried Michael Koenig
şi cu Karlheinz Stockhausen. I-au fost
acordate burse de către Deutschen
Akademischen Austauschdienstes
(1966-1967), guvernul italian (1969) şi
cel olandez (1978). A câştigat Premiul
Rockefeller acordat de Centrul de
Muzică Electronică Columbia Princeton
(1971). Majoritatea anilor ’70 i-a
petrecut experimentând cu muzică

electronică în SUA şi Germania, dar s-a stabilit la Montreal,
în Canada, unde este profesor colaborator la Universitatea
McGill.

Obsession (1960) este o bijuterie muzicală scrisă într-un
limbaj intens cromatic, care opune două expresii diferite ale
disonanţelor: pe de o parte, clopotele abrazive ale pianului,
cristale tăioase în secunde, septime şi none şi, pe de altă
parte, sinuozitatea senzuală, hipnotizantă a oboiului. După o
scurtă introducere, care prezintă cele două paradigme sonore,
se succed o serie de secţiuni, fiecare utilizând un număr foarte
redus de celule sonore atât la oboi, cât şi la pian, ca nişte mici
studii asupra unor obsesii. Melismatica iniţială a oboiului se
ordonează în motive care treptat se generează unele pe altele
şi se hibridizează între ele, într-un mod organic, discursul
devenind, mai ales pe parcursul temei cu variaţiuni dansante
din centrul piesei, din ce în ce mai virtuoz. (Diana Rotaru)

Federico GARDELLA (n. 1979): Im freien zu spielen pentru
clarinet, vioară, violoncel şi pian (p.a.r.)

Muzica milanezului Federico
Gardella este interpretată în
multe festivaluri importante şi
concerte în Tokyo (Tokyo
Opera City), Milano (Festivalul
Milano Musica), Royaumont
(Voix Nouvelles), Florenţa
(Maggio Musicale Fiorentino),

Torino (Uniunea Muzicală), Lodz (Sala Filarmonicii din Lodz),
Boston (Harvard University), Takefu (Takefu International
Music Festival), Venice (La Biennale di Venezia) sau Madrid
(Auditorio Nacional de Música). A câştigat premii la diverse
concursuri internaţionale de compoziţie precum Tansman
International Competition of Musical Personalities din Lodz,
Takefu International Composition Award (2009), Premiul I la
Concursul Toru Takemitsu din Tokyo (2012), Premiul Special
“Una Vita nella Musica – Giovani” la Teatro La Fenice di
Venezia (2014). A studiat compoziţia la Conservatorul din
Milano cu Alessandro Solbiati. Ulterior, întâlnirea sa cu Brian
Ferneyhough şi cu Toshio Hosokawa a avut o importanţă
deosebită în devenirea sa artistică. (sursa:
www.federicogardella.it)

Relaţia Omului cu Natura, explorată artistic în Romantismul
de factură germanică, m-a inspirat să scriu o serie de
compoziţii care să fie interpretate, în mod ideal, în aer liber.
În Im Freien zu spielen („Joacă în aer liber”) am imaginat o
compoziţie care implică instrumentele în construirea unui
peisaj, un spaţiu aflat în permanentă schimbare, dedicat
ascultării: prima parte şi concluzia lucrării se nasc dintr-un
fundal sonor constituit din multifonicele clarinetului, în timp ce
partea centrală inversează relaţia de perspectivă între prim
plan şi fundal, clarinetul ţesând un pattern melodic reverberat
de armonicele pianului, în spatele căruia vioara şi violoncelul
schiţează o linie a orizontului deosebit de înaltă. (Federico
Gardella)

Dan POPESCU (n. 1985): Neţesut pentru ansamblu (p.a.a.)

Dan Andrei Nicolae Popescu s-a
născut într-o familie de muzicieni în
anul 1985. A început studiul viorii și al
pianului de la vârsta de 5 ani. După
absolvirea școlii de muzică din Slatina,
orașul natal, a fost admis la Colegiul
Național de Artă Ion Vidu din Timișoara,
secția teoretică. Pe parcursul anilor de
liceu a participat la recitaluri de orgă,
interpretând, printre altele, lucrări de
Eugène Gigout și Olivier Messiaen. A

urmat cursurile Universității Naționale de Muzică din
București, absolvind ciclul de licență și master, specializarea
compoziție, clasa prof.univ.dr. Doina Rotaru. În acești șase
ani a obținut numeroase premii la concursuri naționale de
compoziție, dintre care amintim premiul I cu lucrarea Lethe
pentru vioară solo la concursul Paul Constantinescu din
Ploieşti în 2005. În 2015 primește titlul de doctor cu teza ”O
privire critică asupra tehnicilor minimaliste de compoziție”.

Lucrarea Nețesut reiterează un concept abordat și în cvintetul
de suflători Fünf Launen (2015), și anume tensiunea creată
de jocul bimodal major-minor. Cele trei părți ale lucrării de față
tratează diferit ciocnirile antinomice care reprezintă dualitatea
lumii și conceptele diametrale care guvernează viața (mai ales
umană). Tumultul primei părți aparent lente este săgetată de
acordurile în nuanță mare ale părții secunde. Deși materialul
sonor este comun, cele două secțiuni par în conflict. Ultima
parte încearcă o conciliere și găsirea ițelor unui echilibru greu
de țesut, în căutarea căruia sunt mulți dintre noi... (Dan
Popescu)

Ansamblul SonoMania

Unul dintre obiectivele principale al ansamblului SonoMania,
înfiinţat în 2012 de către compozitoarea Diana Rotaru, este
câştigarea unui public nou pentru muzica modernă şi
contemporană, o muzică vie pe care membrii ansamblului o
iubesc şi o cântă cu pasiune încă din primii ani de studiu.
SonoMania participă cu precădere în concerte cu o
componentă interdisciplinară sau multimedia, fiind şi un
promotor al muzicii tinerilor compozitori din
România.SonoManiaa participat la festivaluri importante,
precum Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi – SIMN
(Bucureşti, 2012-2013, 2016), Festivalul Internaţional de Arte
Noi InnerSound (Bucureşti, 2012-2016), Bucharest Music Film
Festival – ArCuB (2012-2014), Toamna Muzicală Clujeană
(Cluj, 2016), Craiova Muzicală (Craiova, 2016), CIMRO DAYS
(2014), Festivalul de Muzică Contemporană Happoman 2012,
a 18-a ediţie  (Coreea de Sud, 2012), Festivalul internaţional
Meridian – Zilele SNR-SIMC (Bucureşti, 2012-2016),
Catsheuvel Festival (Haga, 2014), Noaptea Albă a Galeriilor
(Bucureşti, 30 septembrie 2016). Concertul de debut a fost
inclus ca eveniment paralel în cadrul Bienalei Internaţionale
de Artă Contemporană din Bucureşti 2012.

Simona Strungaru (dirijoare și pianistă)

Simona Strungaru este pianist, dirijor de
orchestră, orchestrator și compozitor de
muzică de film. Este absolventă de master
la Conservatorul din Amsterdam, unde a
studiat pian cu reputatul profesor Jan Wijn
şi dirijat cu Lucas Vis, şi licenţiată în
interpretare pianistică la UNMB la clasa
prof. Viniciu Moroianu. Ca dirijor, Simona
Strungaru a condus Orchestra Operei
Maghiare din Cluj-Napoca în Cine-
Concertul “Haxan” cu muzică semnată de Bardi Johannsson,
la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) 2016.



În 2010 dirijează în premieră mondială opera S.A.L.O.
(Standard American Lexicographical Opera) de Michael Karr,
într-o producţ̦ie a “Prime Foundation” și Grand Theater
Groningen, în Groningen, Olanda. În 2015 lansează orchestra
şi conceptul Simona Strungaru Symphonics în cadrul Nopţii
Albe a Bucureştiului, interpretând în premieră compoziţia
proprie, Simfonia I Gaston pentru orchestră şi live visuals.
Evenimentul l-a avut ca invitat pe artistul plastic Alexandru
Ciubotariu (Pisica Pătrată).

Cristina Lilienfeld (coregrafie, dans)

Cristina Lilienfeld a studiat coregrafia
şi psihologia căutând în permanenţă
punctul în care cele două discipline
se întâlnesc. În ultimii ani a colaborat
şi continuă să lucreze cu diferiţi
coregrafi şi dansatori, dar şi cu artişti
vizuali şi muzicieni făcând parte din
diferite grupuri artistice
interdisciplinare. Spectacolele ei
“Lay(ers), “Nu toţi sunt eroi”, precum

şi numeroase spectacole în care dansează, continuă sa fie
prezentate pe scenele din Bucureşti şi din ţară, dar şi
internaţionale. Cristina caută, atât în activitatea sa artistică, cât
şi în cadrul atelierelor de dans contemporan pe care le susţine,
să scoată în evidență partea de autenticitate din orice situație
cu care intră în contact.

Sâmbătă, 27 mai
Ora 9.00, Sala Dinu Lipatti a UNMB

Simpozion international de muzicologie dedicat
compozitorilor Aurel Stroe și Pascal Bentoiu

Coordonator: Olguța Lupu

SECȚIUNEA AUREL STROE

Octavian Nemescu: Aurel Stroe – Originalul
Corneliu Dan Georgescu: Tragicul contradicţiilor
irezolvabile. „Privirea în gol“ a lui Aurel Stroe
Petruța Măniuț-Coroiu: Imagini iconice ale creației
concertante a maestrului Aurel Stroe
Adalbert Grote: Little but Unique  – Aurel Stroe’s
„Quintandre“ (1984)
Alexandru Leahu: Destinul în tragedia antică și în
muzica „Orestiilor" lui Aurel Stroe
Valentina Sandu-Dediu: Opere românești în anii 70-
80: protest sau disimularea mesajelor anti-comuniste?
Iulia Cibișescu-Duran: Aurel Stroe - Muzica de concert
pentru pian, percuție și alămuri
Andrei Tănăsescu: Aurel Stroe și muzica de film
Nicolae Teodoreanu: Două drumuri: al minții si al inimii
în „Hoeforele” lui Aurel Stroe

SECȚIUNEA PASCAL BENTOIU

Corneliu Dan Georgescu: A compune şi a reflecta. In
memoriam Pascal Bentoiu
Laura Vasiliu: Pascal Bentoiu - gândirea simfonică,
drept conștiință a timpului trăit
Elena Rotărescu: Tiparul dialectic al concepției
creatoare oglindit în Concertul pentru vioară și
orchestră op. 9 de Pascal Bentoiu
Grigore Constantinescu: Alternativa Bentoiu
Lorena Ioniță (studentă): Pascal Bentoiu la TVR
Ioana Bentoiu: Amintiri despre Pascal Bentoiu

ULISE (4)
Ora 11, Sala Auditorium a UNMB

Tinerii interpreți și muzica nouă (III)

Piese pentru flaut solo interpretate de studenții clasei
prof. univ. dr. Ion Bogdan Ștefănescu

Dan Buciu: Mozaic II (Interpretează Vincențiu Mantu)
Toru Takemitsu: Air (Interpretează Elena Greciuc)
Cornel Tăranu: Cadenze per Antiphona (Interpretează  

Lorena Palade)
Wil Offermans: Harmonics (Interpretează Dávid Borzási)
Vasile Herman: Akes Samenos (Interpretează Cristina Grigore)
Toru Takemitsu: Voice (Interpretează Emőke Burján)
Kazuo Fukushima: Mei (Interpretează Isabella Matei)
Dan Dediu: Naufragi (Interpretează Carla Stoleru)
Mihai Damian: Marsyas (Interpretează Teodora Iliescu)
Liana Alexandra: Sonata (Interpretează Amalia Aldea)
Dan Voiculescu: Sonata nr. 4 (Interpretează Amalia Aldea)
Sorin Lerescu: Modalis IV op. 80 pentru flaut și ansamblu de
flaute (p.a.) (Interpretează Ion Bogdan Ștefănescu și
ansamblul ”Flaut Power”)

Dan BUCIU (1943): Mozaic II

(Notă biografică la paginile 11-12)

Limbaj modal grefat pe o țesătură de elemente folclorice,
prezentate mai întâi sub forma unor frânturi de melopee sau
de joc alert, ce treptat se strâng într-un discurs articulat pe
fraze generoase, fiind continuu îmbogățite timbral cu tehnici
extinse. (Ion Bogdan Ștefănescu)



Toru TAKEMITSU (1930 - 1996): Air

(Notă biografică la pagina 10)

Ultima lucrare a compozitorului, o ”piesă testament” în care
autorul se întoarce la un limbaj tonal, esențializat, fără efecte
excesive, realizând un univers sonor plin de melodie, de
frumusețe naturală a sunetului, de imagini de o puritate
răscolitoare, ce îmbină perfect cele două culturi – europeană
și japoneză – în care marele creator și-a impus personalitatea.
(Ion Bogdan Ștefănescu)

Cornel ȚĂRANU: Cadenze per Antiphona

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. (Benedicta Pavel)

Lucrare de mare profunzime și forță, în care interpretul trebuie
să dovedească o desăvârșită stăpânire a tehnicilor extinse.
Materialul, preluat din cadența Concertului pentru flaut și
orchestră, se naște din introspecția și țesătura în interiorul și
în jurul unui singur sunet: re diez. Se creează momente ce
sugerează parcă liniștea din adâncuri, alternate cu răbufniri
de o forță și energie incandescente. (Ion Bogdan Ștefănescu)

Wil OFFERMANS:  Harmonics

Flautist și compozitor olandez, studiază
la Brabant Conservatory (Olanda), apoi
se perfecționează în S.U.A., cu Robert
Dick, Leone Buyse, James Newton și
Hubert Laws. Este preocupat de tehnici
extinse de cânt la flaut și de
instrumente exotice, desfășurând
turnee de concerte solistice în peste 20
țări. În 2002 a primit premiul Kuiper al
Societății Olandeze de Flaut, iar în

2004 a compus piesa Eternal Windspentru 500 de flaute, cu
ocazia aniversării Academiei Olandeze de Flaut. (Dan Dediu)

O jubilație a spațiului sonor produs prin tehnici extinse de
suflat. Desprinsă parcă din lumea jazz-ului, cu trimiteri la
culturile extra-europene, lucrarea reușește să incite atât
interpretul, cât și ascultătorul, prin jocul de armonice ce nu
contenește să surprindă, deși flautistul acționează, în marea
majoritate a piesei, o singură clapă, cu degetul mic al mâinii
drepte. Compozitorul-flautist și-a dorit ca prin această
miniatură să stârnească imaginația tinerilor interpreți,
antrenându-le ambușura într-un mod foarte plăcut și eficient.
(Ion Bogdan Ștefănescu)

Vasile HERMAN (1929-2010): Akes Samenos

A studiat la Conservatorul din Cluj cu
Sigismund Toduță și a fost cadru didactic
universitar la aceeași instituție. A scris multă
muzică simfonică, vocal-simfonică, de cameră,
corală. Ca muzicolog, s-a preocupat de studiul
formelor muzicale și a aprofundat creații ale
colegilor compozitori, în volume precum Formă
și stil în noua creație muzicală românească
(București, 1977) sau Originile și dezvoltarea
formelor muzicale (București, 1982). (sursa: wikipedia)

Lucrarea se înscrie pe traiectoria meditativ-contemplativă a
unei ”grădini înflorite”, în care fiecare detaliu este important,
surprinde, bucură sufletul. Compozitorul împărtășește
concepția japoneză conform căreia sunetul este viu, se află
în perpetuă transformare, asemenea plantelor care alcătuiesc
grădina imaginară. Interpretul este supus unui exercițiu subtil
de concentrare maximă pentru a reda fiecare element tehnic
sau de culoare într-o proporție perfectă. (Ion Bogdan
Ștefănescu)

Toru TAKEMITSU (1930 - 1996): Voice

(Notă biografică la pagina 10)

Lucrarea, scrisă în 1970 și prezentată publicului de marele
flautist elvețian Aurèle Nicolet, a produs o adevărată revoluție
în lumea muzicii. Tehnicile de suflat preluate de la
instrumentul tradițional japonez shakuhachi au schimbat
complet modalitatea de tratare a flautului, lărgind și stabilind
pentru totdeauna posibilitățile solistice ale instrumentului.
Abundența efectelor, folosirea cuvântului integrat în sunetul
flautului, alternanța cu momente de liniște de o forță
strivitoare, fac din această piesă o adevărată piatră de
încercare pentru flautiștii de pretutindeni. (Ion Bogdan
Ștefănescu)

Kazuo FUKUSHIMA (1930): Mei

Începe studiul compoziției ca autodidact,
apoi se alătură, în 1953, grupului
experimental « Jikken Kōbō », fondat de
Toru TakemitsușiJoji Yuasa. În1961,
participă la cursurile de vară de la
Darmstadt, în 1961/1962 face un popas de
studii la Cambridge, apoi se întoarce în
Japonia, unde este numit, în 1964,
profesor la școala de muzică Ueno-
Gakuen din Tokyo. Flautul ocupă un rol preponderent în
muzica sa, transpunând în tehnica acestuia elemente preluate
din interpretarea la instrumentul japonez shakuhachi și
combinând muzica avangardei occidentale cu influențe din
teatrul nô și gagaku. (sursa: wikipedia)

Lucrare de referință din repertoriul flautistic, concepută pe
teoria conform căreia muzica se naște din liniște. Momentele
de sensibilitate, de acalmie totală sunt străpunse de zone
tăioase precum săbiile samurailor. Fiecare detaliu este
esențial pentru o bună realizare a textului muzical, solicitând
la maximum abilitățile interpretului. (Ion Bogdan Ștefănescu)

Dan DEDIU (1967): Naufragi per flauto solo

(Notă biografică la pagina 2)

Șase ipostaze - în care interpretul trebuie să-și asume condiția
naufragiatului - prezentate conform unui scenariu de film.
Viziunile și gesturile sonore capătă o plasticitate unică și sunt
dublate de o virtuozitate sclipitoare, atât în plan dinamic, cât
și în cel coloristic. Resemnări, aduceri aminte, contemplări,
bucurii, întâmplări intempestive, dureri, disperări, răbufniri,
halucinații, toate într-o muzică de-a dreptul eclatantă. (Ion
Bogdan Ștefănescu)

Michael DAMIAN (1954): Marsyas

Născut în România, a studiat
compoziția (cu Anatol Vieru) și
dirijatul la Conservatorul
bucureștean. În 1983
emigrează în Israel și își
continuă studiile la
Universitatea Bar Ilan, unde
primește titlul de doctor în
2001. Devine membru al Asociației Compozitorilor Israelieni
și primește premiul Clairmont pentru compoziție (1985),
Premiul de Compoziție al Primului Ministru (2004) și premiul
A.C.U.M. (2011). Lucrările sale au fost interpretate pe toate
continentele, cu ansambluri și orchestre diverse. Damian este



și un apreciat dirijor, activând între 2007-2010 ca asistent al
dirijorului principal al Jerusalem Symphony Orchestra. (Dan
Dediu)

O muzică ce urmărește firul legendei în care Marsyas este
condamnat de Apollo la moarte prin jupuire de piele, pentru că
a avut îndrăzneala de a-l înfrunta într-un duel muzical.
Melopeea cu iz ancestral este alternată cu momente de
virtuozitate menite parcă să imite sunetele pe care lira le poate
realiza printr-o simplă adiere de vânt și cu porțiuni de
disperare, de durere provocate de verdictul de neclintit. (Ion
Bogdan Ștefănescu)

Liana ALEXANDRA (1947-2011): Sonata

Născută la Bucureşti, a absolvit
Conservatorul din orașul natal în 1971, la
secţia de compoziţie (la clasa lui Tudor
Ciortea şi a lui Tiberiu Olah). În timpul
studiilor a avut bursa de merit
“G.Enescu”. A participat la Cursurile
internaţionale de vară de la Darmstadt pe
parcursul anilor 70-80 şi a fost bursieră
U.S.I.A. în Statele Unite ale Americii, în
1983.A fost profesor universitar doctor la
UNMB, la catedra de compoziţie și

membră a UCMR, GEMA, “Frau und Musik”, membră de
onoare la “Living Music” (S.U.A.) ş.a. A compus numeroase
lucrări, îndeosebi în genurile simfonic (șapte simfonii), vocal-
simfonic (un oratoriu, patru cantate) şi concertant (șapte
concerte), fără a neglija însă opera (3 opere) şi muzica de
cameră, cântate și înregistrate în țară și în străinătate. Pentru
unele din aceste lucrări a primit Premiul Academiei Române
(1980), cinci premii ale UCMR, Premiul I la concursul “C.M.von
Weber”, Dresda (1979), distincţii la Gaudeamus (Olanda, 1979
şi 1980), Magadino (1986) ş.a.

Compozitoarea face apel la originile muzicii, la timpul
ancestral, primordial, în care flautul reprezenta prelungirea
sufletului prin care oamenii comunicau cu divinitatea, își
exprimau neliniștile, resemnările, aspirațiile, bucuriile, reușind
să înduplece chiar și forțele naturii. Melopeea din debutul
lucrării se recompune parcă din cioburi de memorie și vise,
interpretul asumându-și rolul de restaurator al unor stări trăite
și ascunse în subconștient, scoase la iveală prin exuberanța
momentelor de joc ancorate în prezent, cu efecte ale tehnicilor
extinse de cânt. (Ion Bogdan Ștefănescu)

Dan VOICULESCU (1940 - 2009): Sonata IV

(Notă biografică la pagina 11)

Lucrarea, de inspirație folclorică, este concepută pe alternanța
parlando-rubato – giusto. Melopeea incantatorie, întreruptă de
pauze cu rol de suspensie, face trimitere directă la celebrul
dans al Fetelor de la Căpâlna, mai cu seamă că este
acompaniată de sunetul pașilor interpretului. Momentrul giusto
reprezintă o descătușare de energie într-un ritm aksak, plin de
energie, care prin repetare ajunge să-i determine interpretului
o anumită transă, asemenea ritualurilor dervișilor, manifestată
printr-un moment improvizatoric de maximă forță. Pe parcursul
întregii lucrări interpretul trebuie să-și coreleze gesturile sonore
cu mișcarea ritmică a picioarelor bine precizată în partitură.
(Ion Bogdan Ștefănescu)

Sorin LERESCU (n. 1953): Modalis IV pentru flaut și
ansamblu de flaute, op.80 (p.a.a.)

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. Este
conferențiar universitar la Facultatea de
Muzică a Universității ”Spiru Haret” din
București și director artistic al atelierului de

muzică nouă ”Traiect”. A promovat activ muzica
contemporană și în calitate de director al Secțiunii Naționale
Române a Societății Internaționale de Muzică Contemporană.
Creația sa însumează șase simfonii, două cantate și cinci
concerte, muzică instrumentală, vocală și opera Urmuzica.

În acest opus, Modalis IV (2017), continui să explorez o zonă
de expresie în care limbajul modal se circumscrie unui tip de
construcţie muzicală marcat de ideea motorică, în contrast cu
suprafeţele sonore aparent statice. Flautul solist sugerează
ansamblului diferite modalităţi de evoluţie sonoră: trasee
melodice, momente improvizatorice, formule melodice
repetitive, moduri de atac şi efecte timbrale. Discursul muzical
– când fragmentat, când continuu – pune în evidenţă structuri
polifone şi omofone, conturându-se spre final, pentru solist şi
ansamblu, ideea unui excurs sonor unificator. Lucrarea este
dedicată lui Ion Bogdan Ştefănescu – un nume de rezonanţă
în arta interpretativă românească – şi Ansamblului său de
flaute, „Flaut Power”. (Sorin Lerescu)

MATRIX (3) / NIRVANA (5)
Ora 17, Sala George Enescu a UNMB

Cvartetul de flaute Tétraflûtes

Eliane Locher, Rozalia Agadjanian, Tanija Muller,
Eliane Williner

”Requiem for a glacier”

Sofia Gubaidulina: Două mișcări din Cvartetul de
flaute (p.a.r.)
Henry Purcell: Cold Song, din Regele Arthur (p.a.r.)
Dai Fujikura: Glacier (p.a.r.)
Joseph Lauber: Solitude - Sérénade – Méditation (p.a.r.)
Andreas Zurbriggen: Gletscherrequiem (Ewiges
Eis,Schmelzendes Eis, Passacaglia für einen
sterbenden Gletscher) (p.a.r.)
Dorothea Hofmann: Glacial sonorities (p.a.r.)
Doina Rotaru: Il Pianto del Ghiaccio (p.a.r.)
Rentaro Taki: Clair de lune sur les ruines du château (p.a.r.)

Concert realizat cu sprijinul Pro Helvetia

Gletscher Requiem/Requiem en blanc/Recviem pentru
gheţari reprezintă prima parte a proiectului artistic iniţiat de
cvartetul Tétraflûtes intitulat Vibrations valaisannes. Fruct al
colaborării dintre muziciene, compozitori, artişti video,
scenografi şi soundesigner, acest prim proiect evocă situaţia
dramatică a topirii gheţarilor din cauza încălzirii globale. La
două dintre piesele din acest proiect, muzicienele cântă în
contrapunct cu suportul electronic realizat de Institutul
Goethe, suport ce conţine sunete înregistrate din timpul topirii
gheţarilor: zgomote din timpul crăpării şi prăbușirii bucăţilor
de gheaţă, și transformarea lor în apă curgătoare. O altă
dimensiune a spectacolului este cea a filmului cu imagini
sugestive din regiunea elveţiană Valais, realizat de Stephan
Hermann.

Sofia GUBAIDULINA (n.1931): Două mișcări din Cvartetul
de flaute (p.a.r.)

S-a născut în oraşul Cistopol
(Republica Tătară) și a studiat
compoziţia la Conservatoarele
din Kazan şi Moscova. Din
1992, Gubaidulina trăieşte în
oraşul Hamburg din Germania.
Ea a asociat mereu muzica cu
transcendenţa umană şi
spiritualitatea mistică, care se

manifestă ca un dor al sufletului uman de a-şi găsi adevărata
esenţă. Descifrăm în muzica ei un sens al misterului și al
contemplării, o fervoare ecstatică, o intensitate ce transcende
aparenta ei simplitate. Viziunea sa muzicală este inspirată de
poezie, literatură, filozofia mistică şi ritualuri religioase. Sofia
Gubaidulina a devenit cunoscută în Europa la începutul anilor
'80 ai secolului trecut datorită lui Gidon Kremer, care i-a



interpretat magistral Concertul pentru vioară și orchestră -
Offertorium pe numeroase scene ale lumii. Multe dintre
lucrările Sofiei Gubaidulina au fost comandate de către
instituţii şi festivaluri internaţionale de prestigiu: Internationale
Bachakademie Stuttgart, Hannover Rundfunk, Lucerne
Festival,Boston's "Making Music Together" Festival,
Huddersfield Festival, Vancouver's "New Music" Festival,
Tanglewood  Festival. Din creaţia impresionantă a Sofiei
Gubaidulina amintim câteva lucrări mai recente: oratoriul
Johannes Passion, In Tempus Praesens pentru vioară şi
orchestră, Zeitgestalten pentru orchestră, Glorious Percussion
Concerto pentru 5 percuţioniști şi orchestră, Light of the End
pentru orchestră, Reflections on the theme BACH pentru
cvartet de coarde, Mirage: The Dancing Sun pentru 7
violoncele şi 2 waterphones, Labyrinth pentru 12 violoncele.
Compozitoarea a fost distinsă cu numeroase premii
internaţionale, cel mai recent fiind  BBVA Foundation Frontiers
of Knowledge Award-pentru muzică contemporană (2017).

Cvartetul pentru flaute (1977) este alcătuit din 5 părţi.
Ansamblul Tétraflûtes a selecţionat pentru acest concert
părțile a doua şi a treia, deoarece sugestiile acvatice şi
caracterul nostalgic sunt în concordanţă cu tema proiectului
lor “Requiem pentru gheţari”. (Doina Rotaru)

Henry PURCELL (1659-1695): Cold Song din opera Regele
Arthur (p.a.r.)

Compozitor englez ce aparţine
perioadei Barocului mijlociu, a
compus  operele Dido şi Aeneas,
Regele Arthur, Zâna și Regina
indiană, numeroaseimnuri, muzică
religioasă, 12 fantezii pentru
ansamblu de viole şi peste 250 de
cântece. A fost organistul catedralei
Westminster Abbey din Londra şi al
Capelei Regale. Purcell fost cel mai
important compozitor englez al
timpului său şi este considerat unul dintre cei mai originali
compozitori din Europa celei de-a doua jumătăţi a secolului al
XVII-lea. Cold Song (Air du Génie du froid) este o arie extrasă
din opera saRegele Arthur, scrisă în 1691. Aranjamentul
pentru 4 flaute a fost realizat de flautista Tanjia Muller. (Doina
Rotaru)

Dai FUJIKURA (n.1977): Glacier (p.a.r.)

S-a născut la Osaka (Japonia) şi a
studiat compoziţia în Anglia cu
Edwin Roxburgh, Daryl Runswick şi
George Benjamin. A fost distins cu
numeroase premii, dintre care
amintim Kazimierz Serocki
International Composers’
Competition, Royal Philharmonic
Society Award în Anglia,
Internationaler Wiener Composition
Prize, Paul Hindemith Prize (în

Austria și Germania). În 2012 Fundaţia Suntory Hall  din Tokyo
a organizat un concert-portret cu muzica sa. Dintre lucrările
sale recente amintim: opera Solaris, simfonia concertantă
Mina, Tocar y Luchar și Rare Gravity pentru orchestră, Infinite
String pentru orchestră de coarde, Tuba-Concerto, Piano-
Concerto, Mirrors pentru 6 violoncele, Phantom Pulse pentru
12 percuţionisti, Touch of breese pentru clarinet, violă şi sho,
Uta pentru 4 taiko (tobe traditionale japoneze). Lucrările sale
sunt comenzi ale unor festivaluri (Lucerna, Salzburg,
Norvegia) şi ale unor orchestre şi ansambluri precum Oslo
Sinfonietta, cvartetul de coarde Arditti, ansamblul
Intercontemporain, Filarmonica din Nagoya, Filarmonica din
New York, München Chamber Orchestra. Dai Fujikura a avut
colaborări în concerte de muzică experimentală, pop, rock şi
improvizaţie. Lucrările sale se află înregistrate  pe  CD-uri
produse de Kairos, Commons, Sony şi NMC. Dai Fujikura
conduce propria sa casă de discuri, Minabel. (sursa:
wwwdaifujikura.com)

Glacier pentru flaut bas a fost scrisă în 2010. Am extras un
fragment din lucrarea mea Ice şi l-am transformat în piesă de
sine-stătătoare. În imaginaţia mea, această lucrare este ca o
pană de aer rece care pluteşte în liniste printre vârfurile unui
peisaj îngheţat;  plutește încet, dar tăind ca un cuţit. (Dai
Fujikura)

Joseph LAUBER (1864-1952): Solitude - Sérénade –
Méditation (p.a.r.)

Compozitor, pianist şi dirijor elvetian, a scris
o operă, cinci simfonii, câteva concerte
instrumentale, muzică de cameră şi muzică
vocală.  Muzica sa se caracterizează prin
interferenţa influenţelor romantismului
german cu cele ale impresionismului
francez. Solitude, Sérénade, Méditation sunt
trei dintre cele cinci părţi ale cvartetului său
pentru flaute  «Visions de Corse», scris

în1937. (Doina Rotaru)

Andreas ZURBRIGGEN (n.1986): Gletscherrequiem (Ewiges
Eis, Schmelzendes Eis, Passacaglia für einen sterbenden
Gletscher) (p.a.r.)

S-a născut şi a crescut în localitatea
Saas-Fee din Elveţia. În 2009 a absolvit
cursurile de compoziţie la Universitatea
de Arte din Berna, iar apoi a studiat
muzicologia şi istoria la Universitatea din
Berna. Lucrările sale au fost prezentate
în numeroase festivaluri: Davos Festival,
Musikfestival Bern, Shanghai
International New Music Week, Forum
Wallis şi au fost interpretate de
ansambluri variate: Ensemble Tétraflûtes, Ensemble Phoenix
Basel, Duo Ums ´n Jip, Russian Philharmonic St. Petersburg,
Mondrian Ensemble Basel, Ensemble Laboratorium. 

“Gheţarii mor. Dar ei nu mor fără  să plângă, nu mor fără
zgomot...”. Lucrarea mea este alcătuită din trei părti: Gheață
eternă, Gheață topită şi Passacaglia pentru un ghețar
muribund. Nu este o muzică mimetică sau descriptivă, ci, mai
degrabă, un “cântec de lebadă” liric şi emoţional dedicat
gheţarilor. Locuind în Saas Fee, supranumită “localitatea
gheţarilor”, am putut să observ zilnic cum mor gheţarii. Tocmai
de aceea, “Gletscher-Requiem" (2016) este o lucrare plină de
emoţii personale puternice. Soundesigner-ul Kilian Spinnler a
realizat pentru această lucrare un suport electronic alcătuit din
sunete reale de gheţari. (Andreas Zurbriggen)

Dorothea HOFMANN (n.1961): Glacial sonorities (p.a.r.)

Este pianistă, compozitoare şi
profesoară la Universitatea de Muzică
din München. A studiat dirijatul de cor,
compoziţia, pianul şi filozofia. În 1993 a
caştigat Concursul Internaţional
Gaudeamus, ca pianistă. Creaţia sa
vastă cuprinde lucrări vocal-simfonice
(oratorii şi cantate), lucrări orchestrale
(Lichtspirale şi Echoes of Infinity-
Hommage a Mozart), lucrări
concertante (Concert pentru flaut şi orchestră de coarde,
Songs of Fire pentru acordeon şi orchestră, Pan-Concerto
Grosso pentru blockflote, clavecin şi orchestră de coarde,
IlSogno d'Arrianna - scene dramatice pentru soprană și
orchestră de coarde), lucrări camerale (Sonata pentru 4 flaute,
Tallis-Fragment şi Die Monde des Galilei pentru cvartet de
saxofoane, Metamorfoze pentru cvartet de coarde), cicluri de
lieduri, muzică de teatru, muzică religioasă. Lucrările sale sunt
interpretate în festivaluri din Germania, Austria, Slovenia,
Serbia, Polonia, Mexic, Ecuador şi Japonia. (sursa:
www.hofmannmusic.de)

Glacial sonorities pentru 4 flaute (2016) este o lucrare scrisă
la cererea ansamblului “Tétraflûtes”. Sunetul gheţii, sonorităţi
glaciale: gheţarii sunt fascinanţi datorită faptului că par fără



viată: răceala  lor cauzează  anxietate şi  fiecare mişcare este
paralizată de  frigul cumplit. Dar frumuseţea gheţii ne
fascinează: este o lume a minunilor albastre; iar bogăţia  şi
diversitatea cristalelor şi a varfurilor îngheţate  este incredibil
de diferită de lumea florilor şi a animalelor. Cele doua lumi au
nevoie una de alta, pămantul are nevoie de gheţarii săi la fel
ca şi de păduri: fără frig nu este  nici viaţă. Dacă bizara
frumuseţe a gheţii va dispare, şi oamenii vor dispare pentru
totdeauna. (Dorothea Hofmann)

Doina ROTARU (n. 1951): Il Pianto del Ghiaccio (p.a.r.)

A studiat compoziţia la Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti. Din
1990 a devenit cadru didactic al aceleaşi
Universităţi, unde, între anii 1996-2016,
a fost profesor de compoziţie. Autoare a
peste 25 de lucrări simfonice –dintre care
3 Simfonii şi 13 Concerte – şi a peste 90
de lucrări camerale, instrumentale şi
corale, Doina Rotaru a fost distinsă cu
numeroase premii: premiul Academiei Romane (1986),
premiile Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România
şi cu premiul I la Concursul Internaţional “Gedok-Mannheim“
(1994). Câteva dintre lucrările sale  sunt comenzi ale Societăţii
Române de Radio, Radio France, Radio Graz, Ministerul
Culturii din Franţa, Fundaţia Suntory Hall din Tokyo și ale unor
festivaluri şi ansambluri din Franţa, Germania, Anglia, Austria,
Islanda, Olanda, Polonia, Suedia şi Japonia. Doina Rotaru a
fost invitată să susţină conferinţe despre muzica sa şi
masterclass de compoziţie în Anglia, Franţa, Islanda, Israel,
Italia, Olanda, Suedia şi Japonia. Lucrările sale sunt
interpretate în Europa, Australia, Canada, China, Japonia,
Hong-Kong, Taivan şi America. O parte dintre ele se regăsesc
pe 15 CD-uri, produse de Maguelone şi Nova Musica (Franţa),
MPS Anglia, Sonoton si Gutingi (Germania), Editura Muzicală,
Electrecord  (Romania)şi Casa Radio, Stradivarius (Italia),
Musik I Syd (Suedia).“Stilul personal, unic al Doinei Rotaru se
bazează pe estetica arhetipală, folosind sonorităţi şi pattern-
uri timbrale ce aparţin unui folclor atât românesc cât şi
universal, ca şi principii structurale simbolice, forme circulare,
deveniri în spirală şi numere sacre.”(Irinel Anghel)

Il Pianto del Ghiaccio (Plânsetul gheţii) pentru 4 flaute a fost
scrisă în 2016, la cererea ansamblului Tétraflûtes, pentru
proiectul Recviem pentru gheţari. Nu este o muzică
descriptivă, este un comentariu emoţional vis-à-vis de
fenomenul natural al topirii gheţarilor, ce nu poate fi nici
încetinit, nici oprit. Atmosfera glacială de la început se
transformă treptat în plânset (sugerând topirea gheţarilor), în
strigăt dureros şi apoi în resemnare tristă. Spre final am vrut
să realizez  un spaţiu muzical oniric, în care citatul scurt din
Mozart (partea a II-a din Concertul pentru flaut şi harpă) îşi
găseşte parcă firesc locul, ca o obsesie născută din amintire,
dar şi ca un moment de lumină. (Doina Rotaru)

Rentaro TAKI (1879-1903): Clair de lune sur les ruines du
château (p.a.r.)

Compozitor şi pianist japonez, a făcut
studiile muzicale la Tokio şi la Leipzig.
Din păcate, a murit de tuberculoză la
doar 24 de ani. Câteva dintre cântecele
sale au fost preluate de interpreţi de jazz,
de ansambluri corale, de solişti vocali
sau de instrumentişti.Cea mai cunoscută
lucrare a sa este «Kojo no Tsuki» («Luna
deasupra ruinelor castelului»), un cântec
scris în 1901, ce reprezintă prelucrarea
unei vechi melodii tradiţionale japoneze.

Cântecul lui Rentaro Taki a devenit şlagăr şi a fost preluat în
concerte de jazz ale lui Thelonius Monk, a intrat în repertoriul
asamblului de rock The Scorpions și al ansamblului argentinian
Los Cantores de Quilla Huas. Aranjamentul pentru ansamblu
de 4 flaute aparţine flautistei Monique Dupuis Leopoldoff.
(Doina Rotaru)

Cvartetul de flaute Tétraflûtes

Ansamblul Tétraflûtes a fost
creat în 1994 şi s-a impus pe
scena internaţională atât prin
valoarea muzicienelor-flautiste,
cât şi prin diversitatea
repertoriului abordat. Cele patre
flautiste cântă la toate tipurile de
flaut: piccolo, flaut în Do, flaut
alto (în Sol) şi flaut bas.
Repertoriul lor cuprinde  lucrări
contemporane (unele fiind comenzi adresate compozitorilor
din Elveţia şi din lume),  transcripţii şi aranjamente realizate
chiar de membrele  ansamblului.Tétraflûtes explorează noi
forme de expresie scenică; spectacolele lor se desfăsoară pe
scenele unor festivaluri dedicate muzicii contemporane, în săli
de teatru sau în locaţii inedite, uneori chiar în aer liber.
Ansamblul a fost invitat la numeroase festivaluri internaţionale
în Franta, Belgia, Luxemburg, Coreea, Mexic. După proiectele
intitulate «Woods» (realizat în colaborare cu cvintetul de
suflători «Le concert impromptu») şi «Jikkenkobo»
(www.jikkenkobo.ch), ansamblul Tétraflûtes a propus în 2016
trilogia «Vibrations Valaisannes», un amplu proiect extins pe
3 ani cu trei teme inspirate de necesitatea respectului pentru
tradiţiile naturale şi culturale elveţiene. Pentru prima parte a
acestui proiect, «Recviem pentru gheţari», trei compozitori
(Dorothea Hofmann, Doina Rotaru și Andreas Zurbriggen) au
scris special lucrări noi, adecvate tematicii, lucrări ce au fost
deja interpretate de ansamblul Tetraflutes în regiunea Valais
şi în peştera de gheaţă de la Saas Fee (3500 m) în luna iulie
2016. (Doina Rotaru)

MATRIX (4)
Ora 19, Studioul de Operă și Multimedia al
UNMB

Ensemble Garage

Liz Hirst (flaut), Nils Kohler (clarinet), Till Künkler
(trombon), Yuka Ohta (percuție), Sabine Akiko
Ahrendt (vioară), Annegret Mayer-Lindenberg
(violă), Sergej Maingardt (sound design)

Pre-performance
Brigitta Muntendorf: Public Privacy #3.1 trumpet cover
covered by trombone pentru trombon solo, video și
bandă (p.a.r.)

Simon Steen-Andersen: Study for strings pentru
vioară, violă și whammy pedal
Josh Spear: Quartet pentru trei interpreți și electronics (p.a.r.)
Benjamin Grau: FFFFRRRSCH pentru flaut, percuție
și electronics (p.a.a.)
Oliver Schneller: Zoetrope pentru flaut, clarinet și violă
Diana Rotaru: Glossolalia pentru vioară și bandă
Niclas Thobaben: Finish it! (new version) pentru flaut,
clarinet, trombon și electronics

Post-performance
Brigitta Muntendorf: Public Privacy #1 flute cover
pentru flaut, video și electronics

Concert realizat cu sprijinul Institutului Goethe, București

Brigitta MUNTENDORF (n. 1982): Public Privacy #3.1 trumpet
cover covered by trombone pentru trombon solo, video și
bandă; Public Privacy #1 flute cover pentru flaut, video și
mediu electronic

A studiat compoziția la Bremen cu Younghi Paagh-Paan și
Günther Steinke, apoi la Köln, cu Krzysztof Meyer, Rebecca
Saunders și Johannes Schöllhorn.În lucrările sale urmărește
contextualizarea multistratificată a diferitelor forme de artă și
moduri de expresie. Mai mult, încearcă transpunerea muzicală
a fenomenelor sociale, prin explorarea unor dispozitive



rizomatice. A compus opere ”de buzunar”
și continuă să experimenteze în zona
performance. A primit comenzi din partea
multor festivaluri din Germania (Acht
Brücken Festival Cologne, Wittener Tage
für Neue Kammermusik, Eclat Festival
Stuttgart, WDR) și a fost premiată cu
Bernd Alois Zimmermann Prize, Carl von
Ossietzky Prize, Förderpreis der Ernst von
Siemens Musikstiftung, în 2014).
Actualmente, predă compoziția la Universitatea din Siegen și
coordonează ansamblul Garage. (Dan Dediu)

În seria Public Privacy un performer-live dialoghează cu un
instrumentist dotat cu Youtube video, în care aspecte diferite
ale cover-ului joacă un rol central. Muzicanții amatori sau
profesioniștii înlocuiesc linia melodică a unor song-uri
preferate prin aceeași linie melodică cântată la orice
instrument, iar rezultatul în încarcă (upload) în final pe
Youtube. Interesant este aici cum anume, în zilele noastre, ne
raportăm la reprezentările despre virtuozitate și utilizare a
instrumentelor clasice. În același timp, clipurile video pun
problema cum anume se definesc noțiunile de privat și public.
Prin contrast cu Flute Cover (2013), am folosit în Trumpet
Cover covered by trombone (inițial piesa a fost scrisă pentru
trompetă, în 2015) doar câteva clipuri Youtube și, în locul
acestora, am realizat alte clipuri, cu muzicieni din Jungen
Deutschen Philharmonie. Astfel, nu se mai produce vreun
clivaj între amatori și muzicieni, între prezentarea virtuală și
cea reală.Trompetistul-live face un cover al unui ansamblu de
muzicieni, pe care nu îi putem găsi în spațiul concertant, și
care se află doar în stadiul pregătirii pentru interpretarea
concertantă, ceea ce constituie încă un pas înainte. „The
exercises have to be done away from music.“ Ceea ce în mod
normal nu se vede în actul interpretativ este arătat și
muzicalizat. (Brigitta Muntendorf)

Simon STEEN-ANDERSEN (n. 1976): Study for String
Instrument #2 version for Viola and Whammy Pedal (2009) 

A studiat compoziția cu Karl Aage
Rasmussen, Mathias Spahlinger,
Gabriel Valverde și Bent Sorensen în
Aarhus, Freiburg, Buenos Aires și
Copenhaga, între 1998-2006. S-a
stabilit la Berlin, este compozitor,
performer și artist vizual, domeniul său
de inserție creatoare fiind câmpul
dintre muzica instrumentală,
electronică, video și performance.
Lucrările sale recente, folosind

instrumente acustice amplificate în combinație cu sampler,
video, obiecte cotidiene sau bricolaje ”de casă”, se
concentrează pe integrarea unor elemente concrete în
muzică, evidențiind aspecte fizice și coregrafice ale
interpretării instrumentale. A primit numeroase premii și
distincții, printre care enumerăm Nordic Council Music Prize,
SWR Orchestra Prize 2014, Carl Nielsen Prize, Kunstpreis
Musik from Akademie der Künste in Berlin (2013),
International Rostrum of Composers, DAAD Berliner
Kunstlerprogramm Residency (2010), Kranichsteiner Music
Award (2008). Este membru al Academiei Germane de Arte
(din 2016), profesor de compoziție la Academia Regală de
Muzică din Aarhus, coonferențiar la Cursurile de vară de la
Darmstadt (2014-16) și a colaborat cu ansambluri și festivaluri
de prestigiu, precum Neue Vokalsolisten Stuttgart,  SWR
Orchestra, ensemble recherche, Ensemble Ascolta,
Ensemble Modern, Oslo Sinfonietta, 2e2m, Donaueschinger
Musiktage, Ultraschall, Klangforum Wien, Collegium Novum
Zurich, Arditti, London Sinfonietta, Intercontemporain. (Dan
Dediu)

Piesa ia o direcție foarte simplă, deși poate fi dificil de înțeles
din sonoritatea intensă pe care o degajă doar un instrument
cu coarde și o pedală de efecte. În prima parte, sunetele
alunecă în sus și în jos într-un fel de mic joc în care sunt
epuizate diferitele posibilități ale unui sistem simplu – adunând
și scăzând glissandi ale instrumentului de coarde și ale

pedalei. După aceasta, pedala de efecte este asaltată de
zgomotele constant schimbătoare ale instrumentului, înainte
ca  pedalei înseși să îi fie permis să concluzioneze piesa
printr-o melodie proprie,fredonabilă - molto cantabile ... (sursa:
www.simonsteenandersen.dk)

Josh SPEAR (n. 1983): Quartet pentru patru performeri,
smartphones și audio 

A început studiul muzicii la
Universitatea din Manchester, apoi a
studiat compoziția cu Edward Jessen
și Deirdre Gribbin la Trinity Laban
Conservatoire of Music and
Dance.Este compozitor, performer și
producător, membru al colectivului
componistic experimental londonez
intitulat Bastard Assignments, alegând

să își desfășoare activitatea creatoare în interstițiile fertile
dintre genurile și disciplinele artistice. Folosește o multitudine
de medii pentru lucrările sale, de la orchestră la film live, de
la jucării la propria față, de la video familial la sport. (Dan
Dediu)

Quartet este o piesă de teatru muzical pe care am scris-o ca
pe o replică la împușcăturile din Orlando, din 2016. Ea
reprezintă o parte a interesului meu permanent în legătură cu
relația reflexivă între sunet și mișcare, care aproape că nu pot
fi despărțite. Sunt mereu interesat de fuziunea dintre
performance, semnificanți și obiecte. În această lucrare există
o schimbare a esteticii și a funcției factorilor de mai sus,
precum și a sonorității. Chiar și smartphone-ul (telefonul
inteligent) începe ca un instrument și devine ceva diferit. Piesa
posedă o traiectorie clară, care începe într-un plat spațiu
abstract și este treptat ”scursă” într-un spațiu și timp
claustrofob. (sursa: www.thejoshspear.com)

Benjamin GRAU (n. 1987): Mycel pentru flaut, percuțieși
mediu electronic (p.a.a.)

Născut la Hamburg, a studiat percuția în
orașul natal (cu Martin Stieber), pianul,
chitara și compoziția la München (cu
Rami-Al-Regeb, Brigitte von Velasco și
Dieter Dolezel). A studiat mai departe
disciplina music design la Trossingen și
Akademie-München-Westerham. Este
compozitor, sounddesigner și producător,
colaborând cu diferiți muzicieni și artiști.
(Dan Dediu)

Piesa, scrisă în 2017, se bazează pe un motiv de două măsuri
ce constă din impuls, tremolo și volum. Preocuparea
pentrumodulația de la murmur la sunet se regăsește la toate
cele trei voci, care sunt întrețesute împreună pentru a
estompa granițele dintre ele. (sursa: www.graumusic.de)

Oliver SCHNELLER (n. 1966): Zoetrope pentru flaut, clarinet
și violă

A studiat compoziția la Universitatea
din Bonn, la New England
Conservatory of Music din Boston și a
obținut doctoratul în compoziție la
Columbia University, sub îndrumarea
lui Tristan Murail. Muzica sa reflectă
interesul pentru spațiu, acustică și
interculturalitate, iar lucrările sale au
fost încununate cu burse, distincții și
premii importante, precum Harvard
University’s Paul Fromm Award, the

Tanglewood Music Center’s Benjamin Britten Memorial
Fellowship, Rome Prize Fellowship, Ernst von Siemens Music
Foundation’s Composers’ Prize. Totodată, multe festivaluri i-
au programat opusurile: Festivals Présences și Agora la Paris,
Maerzmusik Berlin, Wien Modern, Munich Biennale,
Alternativa Moscow, Beijing Modern, Takefu International
Music Festival, Daegu Festival. A colaborat cu ansambluri ca



Ensemble Modern, Ensemble Intercontemporain, Percussions
de Strasbourg, Ensemble Mosaik, Antares, Kammerensemble
Neue Musik Berlin, the Tanglewood Music Center Orchestra,
Orchestre National de France, Beijing Symphony Orchestra,
Daegu Symphony Orchestra, SWR Radio Orchestra, St.
Luke’s Chamber Orchestra. Este profesor de compoziție la
Eastman School of Music, University of Rochester și director
al Eastman Audio Research Studio. (Dan Dediu)

Ceea ce mă fascinează într-atât la principiul zoetrop-ului, o
vârtelniță cu imagini rotită în mod mecanic, ce produce iluzia
imaginilor mișcătoare, este relația dintre puls și viteză. Mai
precis, pragul de la care o secvență segmentată de imagini se
metamorfozează într-o mișcare continuă. Se naște un
sentiment minunat de levitație, deși suntem perfect conștienți
de faptul că e vorba de o iluzie optică. În partitura mea, am
încercat să experimentez cu diferite relații pulsatorii/ rotaționale
și, astfel, să implementez,într-un mod ludic evident, un fel de
translație a principiului zoetrop-ului în câmpul tensional dintre
gravitație și levitație. Zoetrope a fost scrisă în 2016, fiind o
comandă a festivalului Musique Action din Nancy. (Oliver
Schneller)

Diana ROTARU (n. 1981): Glossolalia pentru vioară și mediu
electronic preînregistrat

(Notă biografică la pagina 28)

Glossolalia este un scurt studiu asupra obsesiilor muzicale şi
asupra “elasticizării” timpului prin muzică. Structura simplă,
bazată pe o sintaxă eterofonică, alternează pe o macro-
schemă ABAB cromatisme claustrofobice ce şerpuiesc sinuos
în jurul unui ison, cu ecouri diatonice, stranii cântece de
leagăn. Solistul se multiplică labirintic cu suprapuneri
distorsionate ale lui însuşi, preînregistrate şi procesate.
Lucrarea a fost scrisă în 2010 pentru şi la îndemnul
excelentului violonist George Kentros, care a interpretat-o în
prima audiţie în cadrul concertului EBU Ars Acustica transmis
live la Studio 7, Radiohuset, Malmö (Suedia) pe 12.04.2011.
(Diana Rotaru)

Niclas THOBABEN (n. 1993): Finish it! pentru flaut, clarinet,
trombon și mediu electronic

A studiat trompeta, apoi orga, iar între
2009-2014 studiază pianul, cu Michael
Dorner și Jovana Nikolic.Participă la
workshop-uri diverse, unde-i are ca
mentori pe Benjamin Lang, Gordon
Williamson, Oliver Schneller și Mark
André. În 2012 și 2013 este laureat al
concursului Bundeswettbewerb
Komposition der jeunesse musicales
Deutschland. Din 2014 studiază

compoziție electronică cu Michael Beil la Hochschule für Musik
und Tanz Köln. Pe lângă activitatea sa componistică produce
clipuri de muzică electronică în diferite genuri (în special
Breakcore/IDM), sub pseudonimul F000L. (Dan Dediu)

Piesa Finish it! pendulează între pasajeliniștite, ușoare și
coralice, pe de o parte,și pasaje dure și metalice, pe de altă
parte. Piesa a fost compusă pentru Ensemble Garage în 2016
și cântată în primă audiție în cadrul festivalului Werft din Köln,
în decembrie 2016. (sursa: www.niclas-thobaben.blogspot.ch)

Ensemble Garage

Ansamblul Garage s-a înființat
în 2009, în cadrul Hochschule
für Musik und Tanz Köln, când
compozitoarea Brigitta
Muntendorf, împreună cu
Rodrigo Lopez Klingenfuss au
dezvoltat o platformă pentru
muzicieni, compozitori și alți
artiști, în cadrul căreia să se

ivească noi idei, lucrări și concepte. Actualmente, ansamblul
Garage este format din zece membri (și șapte națiuni diferite)

și pune accent pe prezentarea muzicii tinerilor compozitori,
fiecare concert fiind orientat către un concept central, ce pune
în relație lucrările componente. A fost prezent în festivaluri de
prestigiu, precum Donaueschinger Musiktagen, Ultraschall
Berlin, Tonlagen Festival Hellerau, Darmstädter Ferienkursen,
Kölner Philharmonie, Musiktheater im Revier Gelsenkirchen
sau în De Bijloke Gent și a înregistrat CD-uri de autor ale
compozitoarelor Jagoda Szmytka, Brigitta Muntendorf și
Clara Iannotta. 

Sâmbătă, 28 mai
ULISE (5)
Ora 11, Sala George Enescu a UNMB

Tinerii interpreți și muzica nouă (IV)

Ansamblul Violoncelissimo

Marin Cazacu, coordonator

Anatol Vieru: Fragment pentru 12 violoncele
Doina Rotaru: L’éternel retour pentru 8 violoncele
Vladimir Scolnic: In Memoriam
Sebastian Androne: Celloviraptor pentru 8 violoncele
Mihai Mitrea-Celarianu: Si! pentru 8 violoncele

Anatol VIERU (1926-1998): Fragment pentru 12 violoncele

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. (Desiela Tătaru)

Doina ROTARU (n. 1951): L’éternel retour pentru opt
violoncele

(Notă biografică la pagina 32)

Titlul este o parafrază la cartea lui Mircea Eliade ”Mitul eternei
întoarceri”, care investighează, pe lângă concepţiile
fundamentale ale societăţilor arhaice , “nostalgia reîntoarcerii
periodice la timpul mitic al originilor, eterna repetiţie a ritmului
cosmic”, structura ciclică a Timpului “care se regenerează cu
fiecare nouă naștere, cu fiecare nouă viaţă”. În lucrarea mea,
scrisă în anul 2000, ideea principală este cea a necesităţii
reîntoarcerii periodice la credinţă, la elevaţia spirituală.
Punctul de plecare este o monodie în stil bizantin, care este
transformatăşi multiplicată eterofonic. Toată lucrarea este un
proces continuu de evoluţie, un ciclu deschis, care se desface
treptat în mai multe straturi. E vorba de un discurs muzical cu
formă circulară, ce sugerează o largă volută de spirală.
Lucrarea pleacă de la sunetulul re şi se întoarce la el la
sfârşitul piesei, în ipostaze diferite. Cele 6 secţiuni sugerează
cele 6 spiţe ale unei roţi imaginare, simbol în arta Hindu.
Câteva cuvinte ar rezuma întreaga piesă: meditatie,
rugăciune, elevaţie spirituală, coborâre, tensiune,
transformare continuă şi apoi reîntoarcerea la meditaţie şi
rugăciune. Lucrarea a fost scrisă pentru Marin Cazacu şi
ansamblul său Violoncellissimo. (Doina Rotaru)



Vladimir SCOLNIC (n. 1947): In Memoriam

Născut în Ucraina, a absolvit
compoziția în 1972 la Conservatorul
bucureștean (la clasa lui Anatol Vieru),
iar din 1977 s-a stabilit în Israel. În 1994
primește titlul de doctor în muzicologie
al Universității Ebraice din Ierusalim,
pentru teza cu titlul Pitch Organization
in Aleatory Counterpoint in
Lutoslawski’s Music of the Sixties. Este
profesor de teorie și compoziție la
Academia de Muzică și Dans de la

Ierusalim, unde a activat și ca decan din 2005. Pentru a-și
disemina metoda de analiză descoperită și perfecționată în ani
de studiu adâncit, a fost invitat în multe universități de
prestigiu, precum New York University, Pennsilvanya State
University, Ann Arbor-University  of Michigan, Universitatea
Națională de Muzică din București, Chopin University of Music
(Varșovia), Tel Aviv University. Muzica sa cuprinde un spectru
larg de genuri, de la piese simfonice la concerte, de la muzică
de cameră la coruri de copii, de la ansambluri cu instrumente
tradiționale la piese didactice. A fost distins, în 2002, cu
premiul Universității din New York și al New Music Consortium,
iar în 2004 a primit premiul de compoziție al Primului Ministru
al Israelului. (Dan Dediu)

In Memoriam a fost compusă în anul 2000, în amintirea
părinților mei. Fiecare dintre cele două părți ale piesei se
referă la felul în care eu am simțit ultima lor luptă (prima a
mamei) pentru viață. Premiera piesei a avut loc pe 24 mai
2000 în cadrul festivalului "Săptămâna Insternațională a
Muzicii Noi" de la București, în interpretarea exceptionalului
ansamblu “Violoncelisimo” fondat de profesorul Marin Cazacu.
Piesa a fost dirijată în primă audiție de către maestrul Dorel
Pașcu Rădulescu, profesor universitar la Universitatea
Națională de Muzică din București. (Vladimir Scolnic)

Sebastian ANDRONE (n. 1989): Celloviraptor

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. (Desiela
Tătaru)

Celloviraptor - o scurtă imersiune într-o junglă imaginară, unde
violoncelul apare atât sub formă de pradă, cât și de prădător.
Lucrarea s-a iscat în urma unei conversații în care
velociraptorul a fost menționat. În ziua imediat următoare mi
s-a spus că trebuie să trimit titlul piesei mele pentru ansamblul
Violoncellissimo, însă piesa nici nu era începută. Având câteva
minute la dispoziție și amintindu-mi de conversația despre
velociraptor, am observat o anagramă fertilă care mi-a furnizat
titlul și ideea dramaturgiei lucrării. Opt violoncele, două
arhetipuri și un conflict peren – Celloviraptor. (Sebastian
Androne)

Mihai MITREA-CELARIANU (1935-2003): Si! pentru opt
violoncele

A studiat în București, oraşul său natal, apoi, la sfârşitul anilor
60, a beneficiat de deschiderea spre vest a României,
participând la Cursurile internaţionale de vară de la Darmstadt.

S-a stabilit în Franţa, unde a urmat cursurile
lui Pierre Schaeffer la Conservatorul din
Paris și a fost laureat la cea de-a V-a Bienală
de la Paris, unele dintre lucrările fiind editate
de Salabert. Drumul său creator a început
cu abordarea serialismului integral (Chant
des étoiles), apoi a aleatorismului (ciclul
Convergences), după care Mitrea-Celarianu
s-a îndreptat spre mişcarea conceptuală şi
minimalistă. Un amplu ciclu de lucrări,
intitulat Les incantations de la nuit éclairée
(“puncte de vedere pentru o reflecţie asupra non-drepturilor
omului şi aşa mai departe…”) marchează un univers
postmodern al luxurianţei baroce de mijloace. (Valentina
Sandu-Dediu)

Violoncellissimo

Violoncellissimo este unul dintre cele
mai vestite ansambluri camerale
românești din ultimii 15 ani și s-a
format la inițiativa renumitului
violoncelist Marin Cazacu, care,
alături de actuali şi foşti studenţi ai
săi, a deschis astfel un nou drum în

promovarea muzicii şi a tinerelor talente din România. În anul
2001, concertul susținut de Violoncellissimo în cadrul
Festivalului Internațional George Enescu s-a bucurat de un
mare succes. Șapte ani mai târziu, Violoncellissimo uimea
publicul cu un moment muzical fără precedent, când 60 de
violonceliști au urcat pe scena Ateneului Român – „un concert
demn de cartea recordurilor”, după cum a scris, la acel
moment, presa. În data de 26 mai 2013, Marin Cazacu a urcat
din nou pe scena Ateneul Român, de această dată într-un
concert extraordinar alături de 100 de violonceliști. În ultimii
ani, ansamblul Violoncellissimo a susținut concerte în cadrul
a unor importante evenimente culturale din România și
străinătate, dintre care amintim: Concert cu ocazia aniversării
a 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, Ziua
Culturii Naționale, Gala premiilor UNITER şi Hope Concert
2016. (sursa: violoncellissimo.ro/)

Marin Cazacu (coordonator)

Născut pe 30 septembrie 1956, Marin
Cazacu a studiat violoncelul la Liceul
de muzică ”Dinu Lipatti” din Bucureşti,
apoi la Conservatorul de stat  ”Ciprian
Porumbescu” cu renumiţii profesori
Serafim Antropov şi Aurel Niculescu.
S-a perfecţionat la Weimar cu

profesorul Mezö Lászlo şi a fost asistentul maestrului Radu
Aldulescu la cursurile de măiestrie de la Costineşti şi Sinaia.
Marin Cazacu este laureat al concursurilor internaţionale de la
Geneva, Markneukirchen, Leipzig, Bologna şi Belgrad. Din anul
1983, Marin Cazacu este solist concertist al Filarmonicii George
Enescu, desfăşurând o activitate intensă atât în România, cât
şi în Europa, Asia şi cele două Americi. A apărut în diverse
formaţii camerale alături de artişti prestigioşi și a figurat adesea
pe afişele unor festivaluri importante, precum cele de la Berlin,
Bratislava, Bucureşti, Hong-Kong, Macao, München, Milano,
Osaka, Singapore, Seoul, Sofia, Tokio, Valencia, Veneţia. Din
anul 1992, Marin Cazacu este cadru didactic la Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti, studenţii săi afirmându-se
cu succes pe scene din ţară şi din străinătate. În 1999, Marin
Cazacu a înfiinţat Festivalul Internaţional Enescu şi muzica
lumii, care se desfăşoară în fiecare vară la Sinaia, iar o altă
mare reuşită a muzicianului Marin Cazacu este fondarea
Orchestrei Române de Tineret, în 2008, primul ansamblu de
acest tip din ţara noastră – care s-a remarcat deja şi la nivel
internaţional. În anul 2004, Marin Cazacu a fost decorat cu
Ordinul Meritul cultural în grad de Cavaler, iar în 2006 a obţinut
titlul de Doctor în Muzică cu Summa cum laude, susţinând
lucrarea Concertele pentru violoncel şi orchestră în creaţia
românească de la Constantin Dimitrescu la Pascal Bentoiu.
Din 2014 conduce ca director general Centrul Național de Artă
- Tinerimea Română. (sursa: http://www.romania-
muzical.ro/articol/la-multi-ani-marin-cazacu/)



Ora 13.00, Mediateca UNMB - Sala de proiecție

Conferință a compozitorului Agustín Fernandez
(Newcastle)

Cu sprijinul University of Newcastle (UK)

ULISE (6)
Ora 16, Aula UCMR

Cvartetul de coarde Profil

Diana Moș (vioara I), Petru Nemțeanu (vioara a II-a),
Marian Movileanu (violă), Mircea Marian (violoncel)
Invitat: Costin Soare (chitară)

Ulpiu Vlad: Prin sunetele florilor albastre (p.a.a.)
Cornel Țăranu: Rezonanțe
Adrian Pop: Mătasea și metalul
Eugen Wendel: Cvartet de coarde nr.2 (p.a.a.)
Nicolae Teodoreanu: Cvartet de coarde nr.2 (p.a.a.)
Agustín Fernandez: String Quartet No.2 (p.a.r.)

Ulpiu VLAD (n. 1945): Prin sunetele florilor albastre I (p.a.a.)

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, Miriam 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.
(Benedicta Pavel)

Prin sunetele florilor albastre I pentru cvartet de coarde este
structurată într-o singură parte cu mai multe secţiuni interioare
puternic individualizate. Ţesătura sonoră, configurată în formă
liberă, conţine totalul cromatic organizat pe principiul tensiunii
sonore, atât în plan melodic, cât şi polifonico-armonic, relevând
un univers specific românesc, în care disonanţele sunt
atenuate prin gradaţii de înglobare în continuă devenire.
Sistemul ce cuplează elementele operei muzicale la nivel
lăuntric funcţionează între constituentele poetico-melodice şi
cele de virtuozitate, evidenţiind categorii sintactice complexe,
a căror evoluţie culminează în puncte dramatice, solicitând
instrumentiştilor reale calităţi tehnice şi expresive. Un rol
aparte revine timpului muzical prezent în formă închisă,
saturată, ce imprimă auditoriului linişte interioară după
zbuciumul acumulărilor necesare echilibrului artistic.Prin
sunetele florilor albastre I face parte din seria  opusurilor mele
cu accent pe latura expresivităţii, liniile melodice fiind prezente
în configuraţii multiple, dominând discursul ce se adresează
în egală măsură specialiştilor şi publicului larg. (Ulpiu Vlad)

Cornel ȚĂRANU (n. 1934): Rezonanțe pentru chitară și
cvartet de coarde 

(Notă biografică la pagina 32)

Lucrarea Rezonanțe II reia versiunea pentru chitară solo
(1977), căreia îi adaugă un cvartet de coarde și percuție-pian
ad libitum, ca instrumente rezonatoare. Aparține fazei  seriale
"stricte" a autorului, în care dialogul dintre instrumentul solist
și cvartet conține și elemente aleatorice, precum și sonorități
coloristice variate. Prima  audiție a acestei lucrări aparține
chitaristului clujean Valentin Farcaș (cunoscut și ca jazzman)și
ansamblului Ars Nova dirijat de autor, în anul 1978. (Cornel
Țăranu)

Adrian POP (n. 1951): Mătasea și metalul pentru cvartet de
coarde

(Notă biografică la pagina 13)

Mătasea şi metalul/La seda y el metal (2011/2013) este titlul
ales de rafinatul traducător român Aurel Covaci pentru o
selecţie de poeme de dragoste (nepublicate anterior în vreun
volum) ale unuia dintre cei mai apreciaţi autori ai genului,
poetul chilian Pablo Neruda (Pablo Neruda este pseudonimul
literar al lui Neftali Ricardo Reyes Basoalto, care a trăit între
1904–1973, poet, memorialist, diplomat şi om politic chilian,
distins cu Premiul Nobel pentru literatură în anul 1971.)
Impresia puternică a acestor poeme mi-a inspirat mai întâi un
ciclu juvenil de cinci lieduri, scris în 1973, urmat, după mulți
ani, de acest cvartet în care sunt reluate și dezvoltate unele
dintre ideile tematice ale liedurilor, laolaltă cu alte afluenţe din
creaţii anterioare și idei noi. Metaforele « mătăsii » şi a «
metalului » apar ca o sublimare a antagonismului, dar şi a
complementarităţii dintre viril şi feminin; desprinse de acum
de versurile ce le-au declanşat, filtrate prin distanţă şi reflecţie,
acestea se transformă într-un mod de interpretare a
contrastelor de expresie ale stărilor muzicale, ca şi a
modalităţilor de sinteză a acestora. Impetuozitatea și
îndrăzneala, efortul demiurgic şi spiritual ca marcă a
masculinului se întreţes cu dulceaţa şi căldura, lirismul,
senzualitatea şi misterul feminin. Distanţa în timp la care se
situează această re-frecventare a fondului germinativ al
lucrării adaugă cvartetului nota unei meditaţii introspective.
(Adrian Pop)

Eugen WENDEL (n.1934): Cvartet de coarde nr.2 (p.a.a.)

Născut în România, s-a stabilit în
Germania din 1975. Și-a făcut studiile la
Politehnica și Conservatorul din București
și a activat ca inginer de sunet la
Electrecord. Are un doctorat în estetică la
universitatea Panthéon-Sorbonne din
Paris. În Germania, a lucrat ca inginer de
sunet și producător la Deutschlandfunk,
apoi la WDR din Köln. A scris lucrări
solistice, camerale, vocale și simfonice, cântate și înregistrate
la diverse societăți de radio sau edituri. (sursa:
http://cimro.ro/eugen-wendel/)

Lucrarea este concepută într-un sistem componistic pe care
l-am realizat cu mulți ani în urmă, bazat, din punct de vedere
al organizarii melodice, a înălțimilor, pe principii preluate din
acustică. Pe de altă parte, am folosit o dispoziție ritmică
pornind de la combinații variate între valorile 2 și 3, așa cum
se întâlnesc de multe ori în folclor, fără însă a prelua direct
de aici. Așadar, din acustică am preluat o legitate de bază,
anume rezonanța corpurilor sonore, căreia am încercat să-i
creez o anumită configurație utilizabilăîn muzica clasică
europeana. În esență, această rezonanță se manifestă, într-
o anumită privință, prin faptul că se bazează pe o serie de
frecvențe,armonice ale unui sunet fundamental. După teoriile
mai noi din fizică, acest fapt se poate generaliza la toate
structurile materiale. Fiecare corp sau particulă sunt
caracterizate prin frecvențe proprii, specifice fiecăruia.
Revenind la lucrarea despre care e vorba, a fost necesar să
găsesc o modalitate de a nota sunetele armonice în sistemul
de notație utilizat curent, de proveniență pitagoreică, în care
cea mai mare parte a acestor armonice nu coincid. Soluția
adecvată, între multe posibilități, a fost folosirea diviziunii
octavei în 53 de părți, utilizatăîn practica muzicală curentă, în
care un ton major se compune din 9 come. Un semiton
cromatic (spre ex. do-re bemol) conține 4 astfel de diviziuni,
denumite come, iar un semiton diatonic (ex. do- o diez) va
conține 5 astfel de come. Sunetele vor fi prevăzute cu semne
de alterație care vor aproxima devierile microtonale suficient
de exact pentru practica muzicală. Cvartetul de față se
compune dintr-un număr de cinci secțiuni, fiecare dintre ele
având la bază rezonanța pe un anumit sunet fundamental.
Pornind de la fundamentala re și trecând printr-o evoluție prin
cvarte ascendente sol-do-fa, în ultima secțiune fiecare
instrument preia câte unul dintre aceste patru tonuri utilizate



Tamayo (1878-1956), La profecía de Huaina-Capac, care
prezintă împăratul incaș muribund, prezicând un viitor
sumbru, plin de războaie și devastări a țării pe care o lasă în
urmă. Plegaria este o rugăciune, o suplicație, o invocarea
energiei interioare și o luptă pentru auto-control. Acest lucru
se leagă de rolul pe care teologia eliberării l-a jucat în episodul
Teoponte. Acción se referă la lupta însăși, făcând aluzie la
pasajul muzical cel mai violent al operei. Lucrarea a fost o
comandă a Fundației Muzicale Serge Koussevitzkya
Bibliotecii Congresului SUA, pentru Cvartetul Momenta, care
a și interpretat-o în primă audiție în anul 2014. (Agustín
Fernandez)

Cvartetul de coarde Profil

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 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. Cvartetul de coarde Profil activează
de câțiva ani ca un spin-off al ansamblului și grupează
muzicieni de marcă, cu mare experiență în muzica de cameră
și în colaborarea cu compozitorii contemporani: Diana Moș,
(vioara I), Petru Nemțeanu (vioara a II), Marian Movileanu
(violă), Mircea Marian (violoncel). (Dan Dediu)

Costin Soare (chitară)

(Notă biografică la pagina 7)

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

Orchestra Simfonică București

Radu Postăvaru, dirijor

Solist: Mihai Ungureanu (pian)

Mihai Moldovan: Vitralii
Liviu Dănceanu: Nord-Sud
Nicolae Brînduș: European Parody
Pascal Bentoiu: Concert nr. 2 pentru pian și orchestră

Mihai MOLDOVAN (1937-1981): Vitralii

A studiat compoziţia la Cluj (cu
Sigismund Toduţă, 1956-59), apoi
la Bucureşti, ca student al lui
Mihail Jora (la UNMB, 1959-62). A
lucrat apoi ca secretar muzical al
Ansamblului Armatei din
Bucureşti (1962-65), ca director al
casei de discuri Electrecord
(1968-71) şi ca editor la secţia de
creaţie a Radiodifuziunii Române.

În creaţie, preocupările lui timpurii se îndreaptă spre
serialismul integral, şi se fixează apoi pe o tehnică modală ce
înglobează atât sugestia folclorică, dar şi operaţii matematice.
(Valentina Sandu-Dediu)

Scopul pe care l-am avut în vedere în 1968, când am
conceput și compus cele șase piese pentru orchestră numite
”Vitralii”, a fost să găsesc echivalența sonoră a simetriei și
transparenței – acele însușiri caracteristice tehnicii meșterilor
anonimi. Pe plan constructiv, simetria este reprezentată de o
anumită relație între cea de-a doua piesă și cea de-a cincea
(identitate), între cea de-a treia și a patra (contrast) și între
prima și cea de-a șasea (echivalență). În plan microstructural,

până aici, urmând a se suprapune. De altfel, oarecari tendințe
de superpoziție au loc și în alte momente. Evoluția se bazează
pe tendințe de expansiune și de contracție, de aglomerare și
relaxare. Instrumentele folosesc o gamă largă de sonorități și
de modalități de expresie, folosind și cuceriri ale tehnicii
contemporane în evoluția acestor instrumente. (Eugen
Wendel)

Nicolae TEODOREANU (n. 1962): Cvartet de coarde nr.2
(p.a.a.)

Compozitorul Nicolae Teodoreanu a
studiat compoziția cu Anatol Vieru, Ștefan
Niculescu și Dieter Schnebel, iar
actualmente este cercetător
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. (Desiela Tătaru)

Cvartetul pentru coarde nr. 2, în trei secţiuni, pleacă de la un
model acustic ornitologic, mult stilizat, din care rezultă anumite
formule melodice şi scara modală utilizată. Pe plan temporal,
lucrarea valorifică valenţele „armonice” ale ritmicii, evoluând
între „consonanţa” şi „disonanţa ritmică”, aspecte ce ţin de
concordanţa sau neconcordanţa diviziunilor de durate în
simultaneitate şi în succesiune. O tehnică polifonică medieval-
târzie folosită este cea a canonului proporţional(canon in
prolatio), tratat originar ca formă de poliritmie, aplicat aici, pentru
o mai mare libertate de execuţie, ca politempie, rezultând o
formă fel de eterofonie practică. (Nicolae Teodoreanu)

Agustín FERNANDEZ (n.1958): String Quartet No.2 (p.a.r.)

Compozitor bolivian ce trăiește în
Marea Britanie din 1984, a studiat în
orașul natal Cochabamba și în
capitala La Paz, apoi și-a continuat
studiile la Liverpool și Londra, studiind
cu Simon Bainbridge și Robert
Saxton, apoi a obținut și doctoratul în
muzicologie la City University London.
A fost composer-in-residence la
Queen's University Belfast (1990-94),
iar din 1995 predă la Newcastle

University din Newcastle upon Tyne. Din 2007 conduce
departamentul de compoziție al acestei universități. Opera sa
componistică include muzică de cameră, simfonică, vocală,
electronică și șase lucrări de teatru muzical. (Dan Dediu)

Cvartetul de coarde nr. 2 ‘Sin tiempo’ (2013) face parte din
aceeași categorie cu opera mea Teoponte (1988) și cu piesa
Souvenir de Teoponte (2012), care au în comun același fundal
al tulburărilor sociale și al insurecției eșuate. Un episod
specific din istoria boliviană, campania de gherilă de la
Teoponte din 1970, încorporează și încarneză visele unei
generații, lupta acesteia pentru a-și îndeplini visele, dar și
eșecul ei îngrozitor, sângeros. În 1988 am compus o operă pe
baza surselor minime disponibile atunci, inclusiv pe baza
amintirilor proprii. De-abia în 2006 s-a publicat prima
monografie serioasă pe această temă: Sin tiempo para las
palabras: Teoponte, La otra guerrilla guevarista en Bolivia de
Gustavo Rodríguez Ostria (Cochabamba: Kipus, 2006). Dacă
această carte ar fi fost disponibilă în 1988, înțelegerea mea
despre întregul episod insurecțional ar fi fost în mod
substanțial diferită, iar opera mea ar fi fost mult mai bogată.
Prin urmare, am simțit nevoia de a revizita subiectul operei din
noi perspective. În majoritatea cazurilor, această "revizitare"
nu este tematică sau recognoscibilă.

Profecía este o ilustrare muzicală a unei poezii a lui Franz



Nicolae BRÂNDUȘ (n. 1935): European Parody

S-a născut în 1935 la Bucureşti, urmând
aici în cadrul UNMB cursurile de pian
(1952-1957, printre alţii cu Florica
Musicescu) şi pe cele de compoziţie
(1960-1964, cu Marţian Negrea).
Participă de-a lungul timpului la
Ferienkurse für Neue Musik de la
Darmstadt (1969, 1970, 1972, 1974,
1978, 1980) şi la cursuri de perfecţionare
în Aix-en-Provence (1979). În 1985 ia
parte la un proiect de cercetare muzicală
la IRCAM, Paris. Între 1994-2002 a fost preşedintele Secţiunii
Naţionale Române a SIMC. A susţinut o intensă activitate de
pianist-concertist în ţară şi în străinătate, iar în 1982 a obţinut
doctoratul în muzicologie cu teza Baze ale unei analize
formale a limbajului muzical, lucrare teoretică simptomatică
pentru propriile proiecte componistice (câteva extrase ale
lucrării au fost publicate în volumul său Interferenţe,
Bucureşti, 1984).O bună parte a creaţiei sale se află sub
semnul experimentalului, fie că este vorba de lucrări
camerale, vocale, simfonice sau vocal-simfonice, fie de cele
electro-acustice şi multimedia, de operă sau teatru
instrumental. Una dintre preocupările sale constante vizează
relaţia dintre partitură şi interpret, mai precis modul în care o
unică structură muzicală poate genera lecturi polivalente,
compozitorul fiind inspirat aici de practicile improvizatorice
deopotrivă culte şi populare. Interpretarea muzicală este
văzută astfel ca un fenomen complex, ca o strategie în care
libertatea decizională se întrepătrunde cu rigoarea regulilor
de joc. Ne aflăm aşadar în faţa unei concepţii a operei
deschise, aplicate, printre altele, în cadrul ciclului Phtora
(1968-1971, alcătuit din: Durate, Match, Cantus Firmus,
Ideofonie şi Solilocviu). Spirit mereu deschis către nou,
compozitorul se arată totodată interesat şi de ipostazele
sincretice ale operei şi teatrului instrumental. Alături de
operele Logodna după Mihai Eminescu şi La ţigănci după
Mircea Eliade, stau mărturie în acest sens lucrările
Infrarealism, Kitsch N, Prolegomene I şi II sau teatrul muzical
intitulat Bizarmonia. (Ștefan Firca)

Parodiile originale de George Topârceanu, care sunt un
monument de gen în literatura română, au stat la baza lucrării
Parodie Europeană. Din analiza modelului poetic se remarcă
mai ales procedeele de extragere, din textul original al
autorilor parodiați, a unor ticuri stilistice caracteristice, strict
individualizate, care, scoase fiind din contextul respectiv, sunt
recompuse ironic. Această atribuire de noi sensuri unor
sintagme clasate privește o capacitate creativă specială, nu
întotdeauna observabilă în „parodii” de tot felul, de care, în
afara autorului, nu se prea distrează nimeni... Umorul autentic
este o marcă specială de geniu, un tip anume de inteligență
și talent. S-a urmărit în Parodia Europeană invocarea unei
Europe unite prin tot ceea ce o deosebește, social, cultural,
prin mentalitate și prin spirit. În esență, prin CÂNTARE.
Sunetul caracteristic certifică mai mult decât orice altceva
asemănarea și diferența dintre grupuri și indivizi. Muzica
acestei lucrări s-ar putea constitui și ca o metaforă cu
încărcătură politică totodată, prin tratarea, fie concomitentă,
fie succesivă, a surselor puse în relație contradictorie,
concluzia jocului rămânând în sarcina spectatorilor, în egală
măsură actanți. Esențială în această desfășurare de
energii,ca operă-simbol de uniune (europeană, desigur) este
și apariția permanentă cu rol de liant a unor ticuri și formule
lăutărești de acompaniament, omniprezente  în muzica – să-i
zicem,  pop – a  celei mai unitare etnii europene de
pretutindeni,  pe care o știm prea bine cu toții. Emblematică,
desigur... (Nicolae Brânduș)

simetria este prezentă în ritmicitatea internă a structurii inițiale,
având la bază trei sau patru înălțimi și patru sau cinci durate.
Transparența este atinsă prin numărul mic de voci, prin stricta
organizare a înălțimilor și duratelor, prin lipsa atacurilor
simultane și printr-o scriitură foarte discretă. Prima piesă – un
cântec al violelor, colorat de intervențiile unui tip de
”Klangfarbenmelodie”, exprimă structura lineară de bază
utilizând permutații. A doua piesă – un canon în recurență la
patru voci – este încredințată orchestrei de coarde și
materializează simultaneitatea structurii. Cele două părți
următoare (nr. 3 și nr. 4) reprezintă contrastul: prima dintre ele
aduce în prim-plan un solo de corn ce face aluzie la cântecul
românesc de bucium, fragment repetat identic, dar de fiecare
dată în alt context; cea de-a doua prezintă o aglomerare de 20
de voci reale, derivate din eterofonie. A cincea piesă este
identică cu cea de-a doua, dar având, de data aceasta, o
finalitate expresivă diferită, conferită și de distribuirea ei la corni
și tromboni. Finalul este o replică concluzivă a primei piese.
(Mihai Moldovan, prezentare în limba engleză pe discul
Electrecord STM-ECE 0716)

Liviu DĂNCEANU (n. 1954): Nord-Sud

(Notă biografică la pagina 26)

Totul a pornit de la un paradox
semnalat de Soloman Marcus (în
Paradigme universale, ed. Paralela
45): ”o insulă este definită drept o
porţiune de uscat înconjurată de apă,
iar un lac drept o porţiune de apă
înconjurată de uscat. Să presupunem
că emisfera nordică ar fi formată
numai din uscat, iar emisfera sudică
numai din apă. În aceste condiţii, este
legitim să considerăm emisfera

nordică o insulă sau emisfera sudică un lac?”  Nordul şi sudul,
o ştie toată lumea, constituie puncte nodale, antinomice. Un
fel de Ianus pe care Arthur Koestler l-a poreclit holon, pentru a
exprima entităţile contradictorii şi care stăpâneşte un sistem
cu un comportament deopotrivă de subsistem şi suprasistem.
Cu alte cuvinte, este, în acelaşi timp, întreg şi parte conform
funcţiei figurilor de tip metonimic, în care clipa trebuie să dea
seamă despre eternitate. Există întotdeauna o relevanţă
globală a fenomenelor locale, graţie căreia zgomotul de la
Polul Nord perturbă liniştea Polului Sud şi invers. De aici
metafora fluturelui, în virtutea căreia o schimbare la centru are
o influenţă importantă asupra periferiei, reciproca fiind întru
totul valabilă. Dar nordul şi sudul nu delimitează în mod radical
centrul şi marginea. Unde este centrul unui foc? Dar periferia
unei oglinzi? Orice punct al lor îndeplineşte funcţia întregului.
Există, neîndoios, o solidaritate a localului şi globalului, ce
sabotează distincţia dintre centru şi periferie. Sigur, cei doi poli
tereştri sunt martori ai celor două sensuri aristotelice impuse
de cele două spectre ale armonicelor naturale. Polul Sud
atrage spectrul ascendent, desemnând un vector de la teluric
înspre celest, adică de la materialitate către imaterialitate, iar
Polul Nord are certe afinităţi cu spectrul descendent, de la
celest spre teluric, deci de la imaterialitate spre materialitate.
Nord-Sud nu este, însă, construită pe spectre armonice (doar
accidental), ci pe nivele registrice. Sudul este grav, iar nordul
acut, ambele fiind leagăne de culturi complementare: savante
şi pragmatice, raţionale şi empirice, enclitice şi autotrofe. Cei
doi poli sunt un ogor brăzdat de meridiane, care, fie
contondente sau netede, zăgăzuite sau fluide, de pământ sau
de apă, de umbră sau de lumină rămân, implacabil, în număr
de douăsprezece (primul meridian, Greenwich, să zicem,
reluându-se în final, ca-ntr-un fel de reîntoarcere pe meleaguri
bătătorite), Toate sunt dispuse în patru alcătuiri paradigmatice
înlănţuite printr-o irepetabilă relaţionare: NS - N - N+S - S –
NS – N+S – NS – S – N – S – N+S – N - NS. Şi, culmea, ele
sunt supuse unui alt paradox: teluric, Polul Sud este înconjurat
de ape; acvatic, Polul Nord este împrejmuit de pământ. (Liviu
Dănceanu)



Pascal BENTOIU (1927 - 2016): Concert nr. 2 pentru pian și
orchestră

S-a născut la 22 aprilie 1927 la Bucureşti,
studiind aici în particular compoziţia cu
Mihail Jora (1943-1948) şi urmând în
paralel cursurile Facultăţii de Drept (1945-
1947). A avut dificultăţi în ceea ce priveşte
definitivarea studiilor sale muzicale, din
cauza situaţiei politice a tatălui său. Aurelian
Bentoiu, licenţiat al Facultăţii de drept,
membru proeminent al Partidului Naţional
Liberal în perioada interbelică şi pentru o
scurtă vreme ministru de justiţie, este
arestat de comunişti în 1948 şi se va stinge

în închisorile comuniste în 1962. Pascal Bentoiu este angajat,
între 1953 şi 1956, ca cercetător ştiinţific la Institutul de Folclor
din Bucureşti, apoi îşi va câştiga existenţa din compoziţie. Imediat
după evenimentele politice din 1989, devine preşedinte al UCMR
(funcţie din care a demisionat doi ani mai târziu). Printre
numeroasele premii de creaţie obţinute se numără Premiul de
Stat (1964), Premiul internaţional Italia al RAI (1968), Premiul
internaţional GuidoValcarenghi din Roma (1970), Premiul
Academiei Române (1974), Premii ale UCMR (1971, 1975, 1978,
1979, 1980, 1983, 1985, 1987).Alături de importante realizări
componistice, constantele demersuri muzicologice ale lui Pascal
Bentoiu – concretizate în volumul analitic Capodopere enesciene
(Bucureşti, 1984, ediţia a II-a – 1999), dar şi în alte trei cărţi de
estetică muzicală (Imagine şi sens, Bucureşti, 1971; Deschideri
spre lumea muzicii, Bucureşti, 1973; Gândirea muzicală,
Bucureşti, 1975) – constituie pietre de hotar ale reflecţiei teoretice
româneşti. Exeget al creaţiei enesciene, Pascal Bentoiu este
totodată cel care a orchestrat partiturile Simfoniilor a IV-a şi a V-
a şi a reconstituit după schiţe Poemul simfonic “Isis” de George
Enescu. Creaţia sa cuprinde aproape toate genurile şi formele
muzicale, compozitorul fiind atras însă în mod deosebit de operă
(Hamlet, Amorul doctor, Jertfirea Ifigeniei), concert (două concerte
pentru pian, concert pentru vioară, concert pentru violoncel),
cvartet şi simfonie (opt simfonii și un poem simfonic). Post-
enesciană ca expresie, muzica lui Pascal Bentoiu se remarcă
prin coeziune stilistică, dar şi prin subtilitatea şi profunzimea
ideaticii muzicale. Este Doctor Honoris Causa al Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti, al Academiei de Muzică
“Gh.Dima” din Cluj şi al Universităţii din Iowa, Statele Unite ale
Americii. (Ștefan Firca)

Punctul de plecare al actualului opus îl reprezintă intuiția unui
anume sens la nivel global, vizându-se omogenizarea unor
concepte net diferențiate din punct de vedere stilistic – clasic,
modern, contemporan – dar care, în paginile partiturii nu se
dovedesc a fi divergente. În elaborarea unui edificiu sonor de
proiecție clasică, autorul construiește magistral o vastă formă de
sonată, în care prima mișcare – Moderato - constituie expoziția,
a doua – Allegro - elaborează o fugă axată pe tema secundă, a
treia - Lento rubato(lied dezvoltat) - alcătuiește dezvoltarea, iar
finalul - Allegro assai (rondo) - reprezintă reexpoziția. Coerența
desăvârșită realizată în acest opus, având ca fundament o temă
unică, expusă în prima parte, este similară cu cea demonstrată
de George Enescu în Octetul de coarde op.7, unde, pe parcursul
celor patru părți, se dezvoltă o structură monolitică
asemănătoare.
Un nivel de desăvârșire a sensurilor, a exprimării propriei identități
creatoare se decelează nu doar prin prisma proiecțiilor tematice,
mult mai personalizate față de conținutul anterioarelor opusuri, ci
și prin dezinvoltura discretă prin care este pusă în mișcare
complicata tehnică de scriitură leit-motivică. Instrumentul solist
domină dramaturgia printr-o poetică sonoră de natură
generatoare, menită să deschidă, să transfigureze sau să dizolve
orizonturile tematice, până la epuizarea semnificațiilor acestora,
la conturarea cărora contribuie împreună, și în mod egal cu
orchestra. Autorul pune în acest opus formulele orchestrale cele
mai luxuriante, debordând fantezie și o magistrală intuiție a
echilibrului cromaticii dozajelor timbrale. Prima audiție a acestui
opus concertant a avut loc în anul 1963 și se datorează pianistei
căreia îi este dedicată lucrarea, Henriette Mirvis, dirijorului Iosif
Conta și orchestrei Radiodifuziunii din București. De-a lungul
timpului Concertul nr.2 a mai fost interpretat de Sofia Cosma,
Cristian Niculescu și  Mihai Ungureanu, acesta din urmă reluând

lucrarea după două decenii și înregistrând-o în Germania, în anul
2004, sub conducerea dirijorului Horia Andreescu. (Elena-Agapia
Rotărescu)

Orchestra Simfonică București

Orchestra Simfonică București este o orchestră privată din
București, fondată în 2007, ce desfășoară proiecte diverse și
abordează un repertoriu variat, în cadrul stagiunii anuale Salut
CULTURA!, dar și în concerte ce au la bază alte concepte
organizatorice. Orchestra fost înființată de trei tineri muzicieni și
beneficiază de aportul interpretativ al unor instrumentiști
profesioniști din România. Orchestra Simfonică București a
colaborat cu dirijoriiBenoît Fromanger, Tiberiu Soare, Jin Wang,
Alexandre Bloch, Daniel Jinga și cu soliști precum Angela
Gheorghiu, Sarah Brightman, Corina Belcea, Daishin
Kashimoto, Alexandru Tomescu, Gabriel Croitoru, Eduard Kunz
și alții.

Radu Postăvaru, dirijor

Născut în anul 1967, la Iaşi, într�o
familie de muzicieni, Radu Postăvaru
s�a manifestat ca un veritabil talent
precoce, dirijând prima dată la vârsta de
cinci ani. A studiat pianul la Liceul de
Muzică Octav Băncilă din Iaşi, apoi a
devenit student al Secției de Compoziție
a Conservatorului George Enescu din
Iaşi, iar din 1990 a frecventat clasa de
compoziție�muzicologie�dirijat din

cadrul Academiei de Muzică din Bucureşti. Pasionat de arta
dirijorală, Radu Postăvaru a urmat cursuri de măiestrie artistică
în Germania, cu profesorul Olaf Koch de la Musikakademie
(Academia de Muzică) din Berlin. În aceeași perioadă, a dirijat
la Leipzig Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Halle. Între anii
1999-2001 a fost profesor al Conservatorului de Muzică din
Casablanca (Maroc), unde a susținut recitaluri și concerte.
Colaborează cu toate orchestrele simfonice importante ale țării,
iar în străinătate a condus ansambluri simfonice din Germania,
Italia, Franţa, Spania şi Cehia. În prezent, Radu Postăvaru deține
statutul de dirijor permanent al Filarmonicii Paul Constantinescu
din Ploieşti.

Mihai Ungureanu (pian)

Solist concertist și director artistic
al Filarmonicii Oltenia din
Craiova, pianistul Mihai
Ungureanu apare cu regularitate
în viața de concert a țării şi din
străinătate, atrăgându-şi elogiile
publicului şi ale presei. La 16 ani
a debutat cu Concertul nr. 1

pentru pian şi orchestră de Franz Liszt pe scena Filarmonicii
craiovene. Ca student al Academiei de Muzică din Bucureşti a
beneficiat de îndrumările maestrului Dan Grigore, precum şi ale
prof. Ioana Minei. Din 1981 desfășoară o intensă activitate
concertistică, colaborând cu toate orchestrele simfonice din țară
şi realizează numeroase turnee peste hotare. Este laureatul mai
multor competiții naționale şi a fost distins cu Premiul ATM
(premiul Criticii Muzicale) pe anul 1986. Este invitat, cu
regularitate, ca membru în juriu la importante concursuri
internaționale. Mihai Ungureanu s a implicat şi în realizarea unor
valoroase înregistrări discografice la casa Electrecord   Bucureşti,
promovând atât repertoriul autohton, cât şi pagini de referință din
creația universală: G. Enescu -  Sonata a III- a în caracter popular
românesc, cu violonista Luminiţa Rogacev, J. Brahms  - Cvartet
cu pian, împreună cu Trio Consonanţe   Craiova. Totodată, a
imprimat două CD- uri la Casa de discuri Bella Musica din
Freiburg, în compania Orchestrei simfonice a Filarmonicii
Banatul din Timișoara. În anul 2004 a înregistrat, în Germania,
la Casa de discuri Hasted  WDR 3, un CD „Portret Pascal
Bentoiu”, în colaborare cu violonista Jenny Abel, sub conducerea
muzicală a maestrului Horia Andreescu. Repertoriul său vast,
cuprinzând lucrări reprezentative, de la muzica barocului până
la cea contemporană universală şi românească, îl situează
printre cei mai prolifici pianiști ai momentului.
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