
Ediția XXVIII-a a festivalului Săptămâna Internațională
a Muzicii Noi (20-27 mai 2018) este marcată, pe de o
parte, de continuitate, iar pe de altă parte de schimbare.
Continuitatea conceptuală se manifestă prin păstrarea
formatului festivalului - tema acestuia rămânând
“Limite... și dincolo de ele!” și prin menținerea liniilor de
forță precum portretizarea unor compozitori români
importanți - în acest an Tiberiu Olah, Liviu Glodeanu,
Corneliu Dan Georgescu - omagierea lor prin comentarii
de muzicologie, lansări de volume, dar și prin accentul
pus pe promovarea tinerilor compozitori și interpreți
români. Pe de altă parte, componenta proactivă a
festivalului se vădește prin programarea unor lucrări
aproape uitate, dar și prin comenzi de lucrări de ultimă
oră, scrise de compozitori contemporani consacrați sau
foarte tineri, și dedicate unor ansambluri instrumentale
cu componențe mai neobișnuite. O altă noutate a ediției
a XXVIII-a o reprezintă realizarea unui concert în
transmisie directă prin internet-streaming, din Aarhus,
Danemarca, cu piese de compozitori români scrise
special pentru acest eveniment.

Nu în ultimul rând, doresc să subliniez faptul că această
ediție omagiază Centenarul Marii Uniri (1918-2018) prin
programarea unor lucrări monumentale din repertoriul
românesc contemporan.
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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!



Duminică, 20 mai
NIRVANA (1)
Ora 19, Ateneul Român
Tinerii interpreți și muzica nouă (I)
Orchestra Concerto
Bogdan Vodă, dirijor

Soliști: Horia Maxim (pian), Barrie Webb (trombon și
digeridoo), Mircea Marian (violoncel), Ansamblul de
percuție Game, Diana Nistor (artist vizual)

Mihaela Vosganian: Shamanic prologue pentru solist,
patru percuții totemice, orchestră și mediu electronic
(p.a.a.)
Valentin Doni: Balkan Fantasy pentru pian și orchestră
Adrian Iorgulescu: Ipostaze III pentru violoncel și
orchestră de suflători (p.a.a.)
Bogdan Vodă: Foc și pară pentru orchestră (p.a.a.)

Concert realizat în parteneriat cu
Filarmonica ”George Enescu”, 

Universitatea Națională de Muzică din București, 
Grupul Inter-Art și Asociația Arfa

Mihaela VOSGANIAN (n. 1961):
Shamanic prologue pentru dirijor solist,
trei percuții totemice, orchestră și
sunete procesate

Compozitoare și performer, doctor în
muzică și conferențiar universitar la
catedra de compoziție a UNMB, este
fondatoarea trans-realismului arhetipal
în artă, o nouă orientare estetică
spirituală care își propune, pe de-o
parte să reitereze funcțiile arhetipale
ale artei – funcția ritualică, cathartică,

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.

Shamanic prologue (2017) pentru dirijor solist, percuții
totemice, orchestră și mediu electronic, este un prolog de
concert gândit ca o pregătire ritualică a unui spațiu sacru de
scenă, în care cei patru soliști întruchipează (prin măști special
concepute de artista vizuală Diana Nistor) cele patru direcții
arhetipale șamanice: direcția sudului – arhetipul șarpelui,
direcția vestului – arhetipul jaguar, direcția nordului – arhetipul
colibri, direcția estului – arhetipul vulturului, simboluri
arhetipale descrise pe larg in studiul autoarei consacrat
Simbolismului arhetipal trans/meta-cultural (apărut în 2017, în
revista Muzica). Plasarea în spațiu a celor patru instrumentiști
soliști implică nu doar scena (punctul N) ci și și alte trei puncte
cardinale aflate în sală (în loji distincte), corespunzătoare
direcțiilor S, E, V, de aceea, locația  ideală de prezentare a
acestei lucrări este una circulară precum Ateneul Român.
Noutatea acestui opus derivă nu doar din abordarea teatrală
și orientarea spațială a celor patru soliști ci și din provocarea
de a folosi doi dirijori, un dirijor al orchestrei și unul al soliștilor
care să realizeze împreună și concomitent, această  partitură
complexă.  Din acest punct de vedere, acest demers se
potrivește foarte bine artistului complex Barrie Webb,
deopotrivă dirijor și interpret (trombon/didgeridoo/instrumente
tradiționale andine) membru fondator al Grupului de Muzică și
Dans Contemporan Inter-Art, partener în realizarea acestei
producții, alături de Asociația ARFA. Această lucrare se
circumscrie orientării artistice a autoarei Mihaelei Vosganian,
denumită trans-realism arhetipal, nouă viziune estetică și

spirituală ce își propune, pe de-o parte, să recupereze funcțiile
arhetipale ale artei – funcția ritualică, cathartică, extatică
și/sau de vindecare, pe de alta parte să exprime o forma nouă
a trans-realului, acea realitate trans-personală, rezultată din
extinderea conștiinței  prin  tehnici spirituale sau/și de visare
lucidă. (Mihaela Vosganian)

Valentin DONI (n.1955): Balkan Fantasy pentru pian și
orchestră

Născut în Republica Moldova, a
început cariera de dirijor la
conducerea orchestrei de muzică
a companiei de stat Teleradio –
Moldova și apoi a desfășurat o
bogată activitate artistică: a fost
dirijor al orchestrei simfonice a
Filarmonicii Naționale din
Republica Moldova (1991–1998),
director artistic al Sălii cu Orgă din
Chișinău, dirijor al Orchestrei
Naționale de Cameră (1997-1999), prim-dirijor al orchestrei
simfonice a Filarmonicii Naționale din Republica Moldova
(1998–2004), director artistic al aceluiași ansamblu între 2000
– 2001, și, din 2004 până în prezent, Valentin Doni ocupă
poziția de dirijor permanent al Filarmonicii „Mihail Jora” –
Bacău. A realizat turnee în Italia, Spania, Portugalia, România,
Franța, Austria, Ucraina, Coreea de Sud, însumând peste 300
de concerte.

Apariția Balkan Fantasy se datorează fiicei mele, pianistei
Felicia Doni. Inițial mi-am dorit să compun un concert pentru
pian și orchestră dedicat special ei, pe care sa-l interpreteze
în primă audiție. Printre compozitiile mele aveam o piesă
pentru pian, compusă cu mai mulți ani în urmă, pe care între
timp o dezvoltasem într-o lucrare pentru două piane.Deci,
pentru prima parte a concertului aveam deja materialul gata,
urma să compun încă două părți, dar mi-a venit ideea că
poate ar fi mai bine să orchestrez mai întâi prima parte a
concertului și apoi să continui lucrul la celelalte doua.Odată
terminată orchestrația primei părți, am decis să-i dau o
denumire ca săpoată fi interpretată separat, urmând ca
ulterior să vina și partea a doua, și a treia, transformându-se
într-un concert veritabil pentru pian și orchestră. Denumirea
Balkan Fantasy mi-a fost sugerată de elementele melodico-
ritmice de care am fost influențat, și care au la bază folclorul
muzical din spațiul carpato-balcanic. (Valentin Doni)

Adrian IORGULESCU (n. 1951): Ipostaze III pentru violoncel
și orchestră de suflători și percuție

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)

Compusă în 1978, piesa a făcut obiectul unei ample revizuiri
în 2017. În această ultimă variantă, este alcătuită din două
părți relativ contrastante, între care se stabilesc multiple
corelații și transferuri de idei, de stări, de procedee tehnice.
Prima secțiune dezvoltă un material sonor cvasi-unitar aflat
într-o continuă dinamizare metamorfotică, derulată între o



cadență de început și una de final. Secunda – mai lirică în
depănarea sa – are o structură piramidală, urmată de o nouă
cadență și de o sinteză concentrată a întregului. De remarcat
aici ”schisma” intonațională dintre orchestră, care utilizează pe
tronsoane modale întregul cromatic și violoncel, care
evoluează numai pe două sunete (fa # și sol). (Adrian
Iorgulescu)

Bogdan VODĂ (n. 1972): Foc și pară pentru orchestră

Compozitor, dirijor și profesor, cu
studii de compoziție (Tiberiu Olah) și
dirijat de orchestră (Ludovic Bacs).
Este conferențiar universitar doctor în
cadrul UNMB și predă din 1996, în
cadrul Departamentului de
Compoziție, disciplinele Armonie,
Forme muzicale, Orchestrație,

Compoziție ș.a., iar din 2010 îndrumă și Orchestra Concerto.
În prezent ocupă funcția dedirector al Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic. Are o semnificativă carieră
dirijorală, alături de orchestre filarmonice și de tineret,
participând la festivaluri internaționale și turnee de concerte în
Franța, Marea Britanie, Polonia, Slovacia, Spania și Turcia,
colaborând cu solisti consacrați, precum Florin Croitoru, Viniciu
Moroianu, Luiza Borac, Daniel Goiţi, Daniel Kientzy, dar şi cu
tineri la început de carieră. A dirijat şi/sau înregistrat lucrări ale
unor importanţi compozitori contemporani, precum Dan Dediu,
Violeta Dinescu, Costin Miereanu, Doina Rotaru, Cornel
Ţăranu ș.a.Activitatea de creație s-a concretizat în lucrări
simfonice și concertante, precum Ses voies
incomprehensibles, Voyageurs du Temps, Grosso modo
Concerto, Concertul pentru vioară, Memoires, Requiem pour
les vivants, dar și camerale, precum Trei crochiuri (lieduri),
Vision parallele - trio, Temps Ottomans, 3 cvartete de coarde,
etc. Lucrările sale au fost interpretate în Franţa, SUA, Suedia,
în cadrul Săptămânii Internaţionale a Muzicii Noi - Bucureşti și
festivalului internaţional Meridian.

Lucrarea “Foc şi Pară” utilizează expresia populară pentru a
propune o muzică mânioasă (pe alocuri), care personifică cele
două elemente în două teme contrastante, descriptibile astfel:
foc – pentatonie hemitonică, metrică ternară, ritmică
asimetrică, respectiv pară – heptatonie cromatică
(complementară focului), metru binar, elemente de simetrie
axială.Cele două teme ajung să se întâlnească şi să
interacţioneze, până ce se reunesc într-o singură structură
concluzivă, agitată, care distruge tot în cale.Elementele
variaţionale se îmbină cu cele ale sonatei, în a articula o formă
liberă, cu momente expozitive şi evolutive, într-o  succesiune
alertă. (Bogdan Vodă)

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)

Barrie Webb (trombon/digeridoo)

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)

Horia Maxim (pian)

Considerat a fi unul dintre cei mai valoroși
pianişti ai generaţiei sale, Horia Maxim
este un muzician a cărui prezenţă
constantă pe scena sălilor de concerte
oferă una dintre cele mai importante
referinţe despre talentul său artistic.
Anvergura staturii sale de interpret este
sugerată, nu mai puţin, de complexitatea
expresiei muzicale demonstrate de acesta
în abordarea unui repertoriu vast şi
complex, atât ca solist concertist –
colaborator, în peste 500 de concerte, al

majorităţii orchestrelor simfonice din România – cât şi ca
partener al unor importanţi interpreţi români şi străini (ex.
Maxim Quartet – grup constituit în anul 2011) în recitaluri
camerale susținute pe scene din Germania, Franța, Italia,
Austria, Israel, Japonia și, bineînțeles, din țara sa de origine.
Horia Maxim este invitat să participe, frecvent, la festivaluri
naţionale şi internaţionale, câteva dintre cele mai importante
fiind „Europäische Wochen Festspiele“ (Passau, Germania),
„Festivalul Internațional George Enescu“ (București,
România), „Israel Festival” (Ierusalim, Israel), „Nuova
Consonanza“ (Roma, Italia). Realizările sale cuprind
numeroase înregistrări, Horia Maxim interpretând, printre
altele, un număr semnificativ de creaţii muzicale în primă
audiţie. De asemenea, a înregistrat variate lucrări pianistice
pentru coloana sonoră a unor filme produse în Franţa şi
Statele Unite ale Americii.În paralel cu activitatea solistică,
Horia Maxim este conferențiar universitar doctor în cadrul
Universității Naţionale de Muzică din Bucureşti. 

Mircea Marian (violoncel)

Născut la 8 noiembrie 1987 la Alba Iulia,
a urmat cursurile Universitatii Nationale
de Muzica din Bucuresti la clasa
profesorului Marin Cazacu.Laureat al
unor cunoscute concursuri nationale –
“Mihail Jora”, “Paul Constantinescu” sau
“Garabet Avakian” – Mircea Marian este
si detinatorul a doua premii I la
concursurile internationale de la
Chisinau si Liezen, aceste reusite
contribuind la startul carierei sale. De
asemenea, in luna martie 2011 a interpretat cu mare success
concertul pentru violoncel si orchestra de A. Dvorak la Graz –
Austria , in compania Orchestrei Academiei de muzica din
Graz.Activitatea sa este una variata, remarcandu-se atat ca
solist, fiind colaborator al Orchestrei de Camera Radio,
Orchestrei Filarmonicii George Enescu si al Orchestrei
Romane de Tineret, cat si in recitaluri camerale in cadrul duo-
ului Cello Jaya. De asemenea, a fost solist membru al
“Orchestrei Internationale Animat” si activeaza in cadrul
ansamblului “Camerata Lanto Arte”.



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)

Luni, 21 mai
ULISE (1)
Ora 17.00, Sala Auditorium a UNMB

Recital de lieduri (live și video)
Claudia Codreanu (mezzosoprană), Diana Vodă
(pian), Constantin Urziceanu (clarinet)

Sorin Lerescu: Austral pentru clarinet solo
Vlad Burlea: Trei lieduri pentru mezzosoprană, clarinet
și pian (versuri de V. Druc): Tăcerea,  Interior, Oglinda
Dinu Savu: Lumina de ieri pentru mezzosoprană și pian
(versuri de L. Blaga)
Olguța Lupu: Am zărit lumina pentru mezzosoprană și
pian (versuri de M. Sorescu)
Diana Vodă: Căutarea tonului pentru mezzosoprană,
clarinet și pian (versuri de N. Stănescu)
Dan Buciu: Citha pentru mezzosoprană și pian (text de
D.Buciu)
Felicia Donceanu: Lieder des Südens trei lieduri pentru
mezzosoprană, clarinet și pian (versuri de H. sBergel)

Prezentarea video-audio a lucrării Nine Portraits from
the Wild de Gheorghe Costinescu

Sorin LERESCU (n. 1953): Austral pentru clarinet solo

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.

Austral (1991) este o lucrare dedicată clarinetistului australian
Peter Handsworth, care a şi realizat prima sa audiţie, în 13
iulie 2001, la Teatrul Maria Filotti, în cadrul celei de-a cincea
ediţii a Festivalului internaţional Întâlnirile Muzicii Noi de la
Brăila.În acelaşi an, 2001, lucrarea a fost publicată în Canada,
la Ottawa, de către Lucian Badian Editions. Structura internă
a lucrării – împărţită în două secţiuni – pune în evidenţă un
anumit tip de melodie care ia naştere dintr-o configuraţie
armonică. În acelaşi timp există o polifonie ascunsă – realizată
de registrele diferite în care evoluează traiectoriile melodice
– ca şi o polifonie ritmică subiacentă. Muzica aceasta a fost
imaginată ca un pod simbolic peste culturi. România şi
Australia sunt două ţări situate departe una de cealaltă, dar
sunt apropiate prin rădăcinile europene ale spiritualităţii lor.
(Sorin Lerescu)

Vlad BURLEA (n. 1957): Trei lieduri pentru mezzosoprană,
clarinet și pian (versuri de Vlad Druc): Tăcerea, Interior,
Oglinda

A absolvit compoziția la
Conservatoriul de Stat „Gavriil
Musicescu" din Chişinău, la
clasa lui Gheorghe Mustea, în
anul 1992. Pe parcursul anilor
1998-2002 a fost director al
Colegiului de Muzică „Ştefan
Neaga" din Chişinău.Este membru al Uniunii Cineaştilor din
Republica Moldova (1992), membru al Uniunii Compozitorilor
şi Muzicologilor din Moldova (UCMM) (din 1994), precum şi
al Asociaţiei Moldoveneşti de Muzică Contemporană. Membru
al Consiliului de Conducere al UCMM, secretar responsabil



(din 2004). În prezent este şef de catedră la Colegiul „Ştefan
Neaga" din Chişinău, activînd totodată şi la Academia de
Muzică, Teatru şi Arte Plastice „G. Muzicescu", în calitate de
lector. Pe parcursul ultimelor două decenii a scris muzică
pentru circa 20 filme şi spectacole dramatice, inclusiv
radiofonice, a semnat creaţii corale, vocale şi instrumentale
de cameră. 

Cele trei lieduri pentru voce, clarinet și pian (Tăcerea, Interior
și Oglinda) fac parte din  ciclul “Monologuri latente” și constau
într-o alternanță a secțiunilor dinamice, repetitive cu a celor
abstract-contemplative. Scriitura vocală este în mare parte
potrivită vocii de mezzosopran, dar în primul dintre cele trei
lieduri, limitele superioare ale ambitusului acestei voci sunt
abordate insistent și, pe alocuri, depășite, fapt care generează
tensiuni ce se vor a fi racordate la textul literar. (Diana Vodă
Dembinski)

Dinu SAVU (n. 1973): Lumina de ieri pentru mezzosoprană și
pian (versuri de Lucian Blaga)

Absolvent al clasei de compoziție Tiberiu Olah
la Universitatea Națională de Muzică din
București, activează ca asistent universitar în
cadrul aceleiași universități. Creația sa cuprinde
muzică vocală, coruri și câteva opusuri
camerale. În liedul Lumina de ieri pentru
mezzosoprană și pian, compozitorul aduce o
atmosferă neoclasică, foarte cantabilă, o stare de liniște
uniformă, lirică și expresivă.

Olguța LUPU (n. 1969): Am zărit lumina pentru
mezzosoprană și pian (versuri de Marin Sorescu)

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

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

Versurile lui Marin Sorescu Am zărit lumina au inspirat-o pe
compozitoarea Olguța Lupu să creeze un lied pentru
mezzosoprană și pian cu influențe impresioniste și neoclasice,
concretizate într-un discurs fluent, narativ, bine adaptat vocii,
însoțit de o scriitură complexă a pianului. (Diana Vodă
Dembinski)

Diana VODĂ (n. 1967): Căutarea tonului (versuri de Nichita
Stănescu)

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)

Căutarea tonului, lucrarea Dianei Vodă pentru mezzosoprană,
clarinet și pian, pe versuri de Nichita Stănescu, este o
structură mozaicată, pe alocuri agresiv-discontinuă, o
alternanță de stări dictate de textul  literar. Vocea este
solicitată mai ales sub aspect dramaturgic, partitura fiind și o
provocare sub aspectul jocului actoricesc. (Diana Vodă
Dembinski)

Dan BUCIU (n. 1943): Citha pentru mezzosoprană și pian

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)

Liedul pentru mezzosoprană și pian intitulat Citha, care îl are
drept autor al muzicii și al textului deopotriva pe Dan Buciu,
este al treilea dintr-un ciclu dedicat… pisicilor. Cu un pregnant
conținut epic, textul este savuros “îmbrăcat” într-un discurs
modal, variat și expresiv. (Diana Vodă Dembinski)

Felicia DONCEANU (n. 1931): Lieder des Südens (pe versuri
de Hans Bergel)

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)

Ciclul de lieduri pentru mezzosoprană, clarinet și pian intitulat
“Lieder des Südens”, al compozitoarei Felicia Donceanu (pe
versuri de Hans Bergel) este singura lucrare care a mai fost
cântată în numeroase rânduri pe scenele românesti, toate
celelalte fiind prezentate în primă audiție absolută. Aici este
descrisă printr-un discurs melodic tono-modal atmosfera
idilică a Alpilor. Nu există mari schimbări de stare, întreg ciclul
fiind unitar, cantabil, impecabil construit, în spiritul binecunocut
al autoarei. (Diana Vodă Dembinski)

Gheorghe COSTINESCU (n.1934): Nine Portraits from the
Wild (Nouă portrete din lumea animalelor) pentru soprană și
pian

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



comparate și un Tratat de fonologie muzicală.

Acest ciclu de cântece a fost compus pe un text propriu în
2014, dorința de a portretiza diferite “personagii” din lumea
animalelor fiind declanșată de o mică întâmplare: plimbându-mă
în Riverside Park în New York, am văzut un fluture luându-și
zborul dela o floare. A apărut ca și cum floarea însăși și-a luat
zborul folosindu-și petalele ca aripi, sugerându-mi idea
fluturelui ca “floare zburătoare”. Diferite alte creaturi care
zboară, fug, sar, se târăsc, înoată, sau produc cele mai variate
sunete mi-au venit în minte. Fiecare din aceste ființe se
identifică prin caracteristici pe care le asociăm cu anumite
trăsături sau atitudini omenești. Anumite gesturi ale sopranei
sunt indicate verbal sau prin desene în partitură.

Titlurile cântecelor, traduse din engleză, sunt următoarele: 1.
Greierul 2. Broscoiul cu voce de taur 3. Încet ca melcul 4. Cita
campionul 5. Peștele mare mănâncă pe cel mic 6. Fluturele7.
Șarpele perfid 8. Elefantul rege 9. Pasărea ce-i imită pe toți.
Ciclul este dedicat sopranei Lucy Shelton. (Gheorghe
Costinescu) 

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)

GULLIVER (1)
Ora 19:00, Aula UCMR

Double Recitals

Omagiu lui Anatol Vieru

Lena Vieru Conta (pian)

Din lumea copiilor (fragmente)
Sonata I (1976) 
Sonata II (1994) 
Două piese: Ritmuri, Cortegiu

Anatol VIERU (1926 - 1998)

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.

Ciclul Din lumea copiilor a fost compus în 1958. Anii 1950 s-au
situat, în muzică, sub semnul credinței aproape unanime în
caracterul pretins "universal" (susceptibil să cuprindă orice) al

gândirii și tehnicii dodecafonice. Gândind împotriva curentului,
Anatol Vieru adoptase încă de pe-atunci punctul de vedere
exact contrar: pentru el deci, tocmai gândirea modală are
caracter universal — poate cuprinde totul, inclusiv gândirea
serială. Melodia de la început (Dimineața) este reluată sub
forma unui coral (Noaptea) la sfârșitul acestei "zile din viața
unui copil". Câteva alte elemente din această "zi" reapar,
fragmentate, deformate și întrucâtva amestecate, în penultima
bucată (La porțile somnului). Aceste reapariții dau întregului
un caracter de ciclu — în sensul larg al cuvântului. (Andrei
Vieru)

Sonata pentru pian (1976)

Scrisă într-o singură parte, prima sonată (1976) se prezintă
ca un triptic cu “voleuri” expozitive de dimensiuni reduse faţă
de “panoul central” de tip dezvoltativ. Prima secţiune expune
materialul tematic ce va fi prelucrat în secţiunea mediană şi
reexpus în ultima sectiune. Acesta se prezintă ca o
succesiune de acorduri (moduri), de durate inegale. În
secţiunea dezvoltativă, structurile modale din prima secţiune
sunt expuse în diferite combinaţii melodice de sunete;
aparițiile lor sunt ordonate pe principiul crible (sita lui
Eratosthene), tehnică a lui Anatol Vieru care a generat forma
muzicală cu acelaşi nume. Configuraţiile din expoziţie sunt
reluate într-o vastă repriză dinamizată. (Lena Vieru Conta)

Sonata a doua pentru pian (1994)

Cele trei părţi ale Sonatei pentru pian (1994) se succed fără
pauze.Tema principală a primei părţi conţine în germene toată
problematica acestei lucrări. Această temă se întinde pe nouă
măsuri şi conţine trei motive. Primul motiv este generat de un
sunet unic — de un acelaşi sunet repetat, ce-i drept. I se
opune un al doilea motiv, sinuos şi eminamente cromatic, care
pare a fi o emanaţie a primului motiv căci, din punct de vedere
modal, îl înconjoară şi îl completează. Când acest motiv îşi ia
avânt spre registrul acut, i se opune un al treilea motiv, în
cvinte descendente către registrul grav. Formate din acorduri
ce cad aproape de fiecare dată pe alt timp, ultimele două
măsuri ale acestei teme au un caracter de concluzie şi în
acelaşi timp de întrebare: cine va învinge, principiul cromatic
sau cel diatonic? Sunt ele reductibile unul la celălalt? Au ele
o origine comună, şi anume sunetul unic al primului motiv?
Opoziţiei dintre melodie şi armonie (dintre orizontal şi vertical),
omniprezente în muzică, i se adaugă conflictul dintre simetrie
şi disimetrie, dintre univoc şi ambiguu, dintre periodic şi
aperiodic, dintre axele stabile şi cele care, instabile fiind, se
decalează (în grade diferite) faţă de primele. Spre deosebire
de sonatele clasice, începe oare această lucrare cu o sinteză?
Rândurile precedente par să dea un răspuns afirmativ. În
realitate, nu tocmai. Cele nouă măsuri ale temei principale pot
fi văzute ca o formă de sonată în miniatură. Repriza acestei
sonate-miniatură — dinamizată şi inversată (cvintele devin
cvarte)  - are în cazul de faţă o sonoritate uşor jazz-rock. Să
observăm în treacăt că această „reexpoziţie” în miniatură
seamănă prin tipul de scriitură cu partea a doua a sonatei,
văzută în ansamblu. Suita de acorduri ce constituie coda
„sonatei-miniatură“ te trimit cu gândul lapartea a treia, care
este un coral. Un caz tipic de auto-similaritate. „Sonata-
miniatură” este compusă din patru secţiuni — tot atâtea câte
note repetate conţine motivul inaugural, cel alcătuit dintr-un
sunet unic. (Andrei Vieru)

Două piese

Piesa Ritmuri a fost compusă în 1994 pentru pian sau
marimbă; Cortegiu face parte dintr-un ciclu neterminat de
piese pentru pian scrise în 1998 și este dedicat amintirii lui
Iosif Sava. (Lena Vieru Conta)

Lena Vieru Conta (pianistă)

Nascută la Moscova într-o familie de muzicieni, Lena Vieru
Conta a studiat pianul la București, Salzburg, Moscova și
Geneva cu Gabriel Amiras, Carlo Zecchi, Lev Naumov și
Harry Datyner. În paralel a studiat pictura și desenul cu Gyuri
Glauber și Clarette Wachtel. Arta sa interpretativă acoperă



repertorii de muzică clasică și
contemporană. A susținut concerte și
recitaluri în România, Germania, Franța,
Elveția, Olanda, Canada și Statele Unite.
Are înregistrări radio cu Radio România,
France-Musique și CBC-Canada și este
prezentă cu un CD în Antologia Muzicii
Românești, produs în 2013 de Uniunea
Compozitorilor și Muzicologilor din România,
în coproducție cu Societatea Româna de
Radioteleviziune. Lena Vieru Conta este și
un artist plastic cunoscut prin expozițiile sale personale de
pictură, grafică și colaj din România, Olanda, Anglia, Statele
Unite și Canada și are lucrări în colectii private în Canada,
S.U.A., Japonia, Israel, Rusia, Anglia, Franța, Elveția,
Germania, Olanda și România. A susținut summa cum laude
un Doctorat interdisciplinar (muzicologie, istoria și teoria artei,
psihologia percepției) în 2004. În paralel cu activitatea de
pianist și artist plastic, a predat pian în România, Elveția și
Canada; în prezent, ține și cursuri interdisciplinare (interferențe
muzică-pictură) la Universitatea de Muzică din București.

Ansamblul SonoMania
Crash wave crush

Raluca Stratulat (vioară), Mihai Pintenaru (clarinet), Eugen
Bogdan Popa (cello), Mihai Murariu (pian)

Magnus Lindberg: Clarinet Trio, partea III, “Crash wave
crash” pentru clarinet, violoncel şi pian 
Domenico Turi (Italia) – 3 Aforismi pentru clarinet şi pian (p.a.r.) 
Krzysztof Penderecki: Per Slava pentru violoncel solo 
Einojuhani Rautavaara: Con Spirito di Kuhmo pentru
vioară şi violoncel 
Sabina Ulubeanu: Candy Crush 1852 pentru ansamblu (p.a.a.)
Mihai Murariu: Nostalgia pentru ansamblu (p.a.a.)
Vlad Răzvan Baciu: Pleasure Beast pentru ansamblu (p.a.a.)

Magnus LINDBERG (n.1958): Clarinet Trio, partea III, “Crash
wave, crash”

Magnus Lindberg a studiat la
Academia Sibelius din Helsinki
cu Einojuhani Rautavaara și
Paavo Heininen. Prima sa piesă
realizată de o orchestră
profesionistă a fost Sculpture II
(1982), dar prima lucrare cu care
a câștigat recunoașterea
internațională a fost Action-Situation-Signification (1982). În
paralel, a co-fondat, de asemenea, grupul "Ears Open" cu
colegi precum Esa-Pekka Salonen și Kaija Saariaho, o
asociație dedicată explorării avangardei europene. În 1983-85
a scris o piesă monumentală, Kraft, care a fost interpretată în
întreaga lume, aducându-i o notorietate internațională. În anii
'90, Lindberg a devenit din ce în ce mai preocupat de
structurile armonice, iar o gamă largă de stiluri, inclusiv
minimalismul, jazzul și rockul, au devenit evidente în activitatea
sa. În același timp, el a fost din ce în ce mai atras spre forme
de mari dimensiuni, descriind orchestra drept "instrumentul
favorit". A primit premiul ”Sibelius Wihuri Prize” în 2003, iar în
2017 a devenit doctor honoris causa al Universității Naționale
de Muzică din București. Lucrările sale sunt publicate la editura
londoneză Boosey & Hawkes.

Scris în stilul personal şi deja binecunoscut al compozitorului,
un flux figurativ şi secvențial aproape continuu, plin de energie
şi luxurianță armonică ce reinterpretează adesea lumea tonală,
Trio-ul cu clarinet cuprinde trei părți: I. „Sound big, sound”
(„Ljud stort, ljud”), comandă a Svenska kulturfonden pentru a-
şi celebra centenarul; II. „Like the tranquility we week” („Som
det stilla vi söker”), comandă a Bergen International Festival
şi III. „Crash wave, crash” („Slå våg, slå”).

Domenico TURI: 3 Aforismi

Compozitorul și pianistul Domenico Turi a
absolvit în pianul sub îndrumarea lui
Riccardo Marini la Conservatorul Santa
Cecilia din Roma, apoi se perfecționează în
compoziție cu Matteo D'Amico. A urmat de
asemenea cursuri și cursuri de master cu
Scodanibbio, Stroppa, Hosokawa, Scurti,
Battistelli și Sciarrino. A primit comenzi
pentru compoziții de la Teatro La Fenice din
Veneția, Accademia Filarmonica Romana,
Camerata Italica, Festivalul Noua
Consonanță. Compozițiile sale au fost cântate în diferite
festivaluri și concerte în Italia, Germania, Marea Britanie,
Japonia, Finlanda, Austria, Arzebajan, Olanda, Ungaria,
China, Lituania și Elveția. A scris și muzică pentru piese de
teatru, filme de scurt metraj și documentare, lucrând cu
regizori precum Idalberto Fei, Elisa Rocca, Danilo Gattai,
Oriana Marelli, Eros Achiardi, Emiliano Crialesi și Wilson
Alvarenga. Lucrările sale sunt publicate de Edizioni Musicali
Sconfinarte.

Trei aforisme. Trei mici gânduri suspendate în timp. Trei
momente de imersiune în sunet şi în propriul sine. (Domenico
Turi)

Krzysztof PENDERECKI (n. 1933): Per Slava pentru
violoncel

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)

Lucrarea lui Penderecki a fost scrisă pentru virtuozul
violoncelist Mstislav Rostropovici, pe care prietenii îl strigau
“Slava”. A fost compusă în 1985-86, durează în jur de 4
minute şi jumătate şi este a doua lucrare pentru violoncel solo
a compozitorului, după Capriccio per Siegfried Palm (1968),
o lucrare complet diferită ca spirit şi tehnici “moderne”. La fel
ca altă lucrare a lui Penderecki, Cadenza pentru violă solo
(1984), Per Slava este notată fără bare de măsură, interpretul
fiind încurajat să dea formă fluxului sonor. Sunete lamento de
la începutul lucrării imprimă un caracter elegiac. Structura
intervalică este construită în jurul cromatismului întors BACH
(sib-la-do-si). Intensitatea dramatică creşte în registrele
extreme. Revin sunetele “oftate” de la început, apoi BACH
marcato în registrul cel mai grav. Piesa se încheie brusc cu o
aglomerare spre un acord final. (www.allmusic.com)



Carmen Maria CÂRNECI (n. 1957): Hespería pentru pian

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)

Hespería este o piesă inițial dedusă la nivelul materialului din
Hesperide pentru violoncel și pian (2014), mai exact din
intersectarea traseelor celor două instrumente: împletite,
decupate, dezvoltate, conduse de o manieră spontană, ce
pendulează între suplețe și aglomerare. Ca și în Hesperíde,
este prezent în Hespería un filon al curgerii – metaforă sonoră
a unui ductus către un spațiu edenic: grădina păzită de
nimfele hesperide, cele patru fiice ale lui Atlas, Hespería fiind
una din ele –, reieșind din ritmica alertă, mereu surprinzătoare
(care doar spre final se mai așează...), dar și o tematizare a
grațiosului jucăuș (gioccoso) prin folosirea în special a
registrelor înalte și a unei ornamentații baroce – apogiaturi,
triluri, tremolouri. Cu un start într-o altă zonă afectivă față de
Hesperide, piesa pentru pian Hespería – a doua din ciclul
Orphäide – atinge doar pasager tonuri nostalgice (nostalgico)
– sub formă declarativă (prin acorduri-pesante) sau aluzivă,
prin fragmente-ecou și accente...), caracterul primar al lucrării
fiind unul stenic-exuberant, narativ și evocator deopotrivă.
(Carmen Cârneci)

Einojuhani RAUTAVAARA (1928-2016): Con Spirito di
Kuhmo pentru vioară și violoncel

Rautavaara s-a născut la Helsinki în
1928 și a studiat cu Merikanto la
Academia din Helsinki (1948-52), cu
Persichetti la Juilliard School din
New York (1955-56) și cu Sessions
și Copland la Tanglewood (1955). A

intrat prima dată în atenția internațională în 1955, când
neoclasicul Requiem pentru timpul nostru pentru alamă și
percuție a câștigat concursul compozitorului Thor Johnson din
Cincinnati. A studiat serialismul și a integrat tehnici
dodecafonice în muzica sa, care rămâne însă esențialmente
romantică. La sfârșitul anilor 1960, Rautavaara începe să
compună o muzică bogată coloristic și accesibilă. Operele
sale au explorat adesea probleme de creativitate și nebunie,
cum ar fi Vincent (1986-87), Aleksis Kivi (1995-96) și Rasputin
(2001-03), iar simfoniile și concertele sale au fost treptat
preluate de toate marile orchestre ale lumii. Muzica lui
Rautavaara a fost înregistrată la Ondine, Finlandia și Naxos.

Rautavaara a scris această scurtă lucrare în 1999 pentru
aniversarea violoncelistului finlandez Seppo Kimanen. Prima
audiție a fost interpretată de Yoshiko Arai (vioară) şi Martti
Rousi (violoncel) la Helsinki pe 7 februarie 1999.

Sabina ULUBEANU (n.1979): Candy Crush 1852

Compozitoarea si̦ fotografa Sabina Ulubeanu s-a născut în
București și a urmat cursurile Universității Naționale de
Muzică din București, la clasele de compoziție ale prof. univ.
dr. Tiberiu Olah și prof. univ. dr. Doina Rotaru. Membră a
UCMR, secția simfonică, creația sa cuprinde lucrări corale,
camerale și simfonice, interpretate în România, Franta̦,
Germania, Austria, Belgia, Elveția, Spania, Lituania, Letonia,

Statele Unite ale Americii și premiate
la concursuri naționale și
internaționale. A predat ca profesor
asociat la UNMB și la Universitatea
Spiru Haret, la disciplinele armonie,
forme muzicale, teorie, citire de
partituri. În prezent, Sabina Ulubeanu
a adăugat experienței muzicale și pe
cea a artelor vizuale, fotografiile sale
participând la expoziții de grup și
personale în România, Portugalia,
Austria și fiind utilizate în proiecte
componistice și multimedia. 

Download. Începe jocul. Enervează-te. Pierde viețile.
Anesteziază-te cu bile colorate care se împrăștie în toate
direcțiile. Cauta hacks pe internet. Joacă încontinuu o oră.
Încinge telefonul. Uită tot. Uită de tine. Enervează-te.
Amintește-ți că exiști.

Candy Crush este o lucrare despre compunere și
descompunere a interiorității. Un joc cu invenția opusă
citatului.  Din punct de vedere muzical, procesul este unul
determinist, de naștere a melodiei, a continuității coerente,
similară oricărui proces de introspecție ce implică autoironia,
căci oricine se joacă pe telefon va închide fundalul sonor după
primele două minute… (Sabina Ulubeanu)

Mihai MURARIU (n. 1984): Nostalgia pentru ansamblu

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 a fost scrisă pentru prima ediție a Proiectului N-ESCU
– variațiuni contemporane pe tema I a Simfoniei I de George
Enescu – organizat în 2015 de MNGE şi coordonat de Adina
Sibianu. Ideea principală este de distorsionare a temei, ca un
fel de privire printr-un vitraliu care, deși lasă imaginea
originalului să pătrundă, o distorsionează în felurite chipuri.
Nostalgia titlului dar și a lucrării provine tocmai din această
pierdere iremediabilă a originalului...ca o sculptură care nu
poate decât să se degradeze în timp...Lucrarea este
construită din alternanța a două tipuri de structuri, fiecare din
ele bazată pe câte un element pregnant și (sper eu) încă
recognoscibil din originalul enescian. Văzută din perspectiva
temei cu variațiuni, piesa poate fi descrisă drept o variațiune
liberă a unei teme subînțelese. (Mihai Murariu)

Vlad Răzvan BACIU (n.1986): Pleasure Beast pentru
ansamblu

A obținut titlul de Doctor în Muzică, specializarea compoziție
(2016) în cadrul Universității Naționale de Muzică din
București, avându-l ca îndrumător pe Dan Dediu. Tot în cadrul
UNMB, a absolvit Masterul în dirijat orchestră (2015) cu Horia
Andreescu și Masterul în compoziție clasică (2013), sub
îndrumarea lui Dan Dediu. La vârsta de 15 ani a fost admis la
Conservatorul „Katerina Maska” din Atena, secția interpretare



pian, absolvindu-l cu distincția arista
pampsifi (άριστα παμψηφεί). De-a
lungul studiilor, a obținut
numeroase burse naționale și
internaționale în Germania, Olanda,
Estonia, Grecia și Bulgaria. A dirijat
Orchestra Națională Simfonică a
Companiei Teleradio-Moldova din Chișinău, Orchestra UNMB,
Ansamblul SonoMania, Corul HEART-CORE, precum și
Orchestra OXIGEN, înființată la inițiativa sa. Compozițiile sale
sunt interpretate de ansambluri precum Orchestra Filarmonicii
din Bacău, Corul Filarmonicii din Craiova, Astra Choir,
Ansamblul Profil, Ansamblul SonoMania, ș.a. Este membru al
UCMR și, de curând, a obținut premiul I la Concursul „Carl von
Ossietzky” la Oldenburg, în Germania. 

Bestia plăcerii este ca umbra, ba chiar mai mult decât atât. Nu
doar că se află mereu lângă noi, ci este chiar în noi. Ea vrea
să fie hrănită des, cu foarte mult, și astfel uneori, ne
metamorfozăm în ceea ce n-am vrea: într-o bestie. În ciuda
idealurilor, valorilor și a normelor impuse de noi înșine, pe care
ni le-am format ținând cont de diverse coduri de conduită,
instinctul animalic din fiecare dintre noi, sângerează de plăcere
și ne îndeamnă să mușcăm din tot ce e în jurul nostru.
Plecând de la o idee muzicală singulară, am încercat să
identific și să propun în textul partiturii, diversele
nuanțe/profiluri ale aceluiași „instinct”. Alcătuită din 4+1
secțiuni diferite, ele comunică organic și se completează.
Pleasure Beast este scrisă pentru membrii Ansamblului
SonoMania. (Vlad Răzvan Baciu)

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, 2017), 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.
http://sonomania.webs.com

Marți, 22 mai
NIRVANA (2)
Ora 17, Sala George Enescu a UNMB
Tinerii interpreți și muzica nouă (II)
Ansamblul Clarino
Conducerea muzicală: Emil Vișenescu

Andrei Văleanu (clarinet piccolo), Sebastian
Antoneac, Tudor Poenaru, Dominic Mărtinaș,
Bogdan Mavroean, Bogdan Anton Vasile (clarinete
în si bemol), Mihai Cucu (clarinet bas), Ștefan Voinic
(clarinet bas/ contrabas)

Nicolae Brânduș: Fatum pentru sextet de clarinete
Roman Vlad: Reveniri pe Altair II pentru două clarinete (p.a.a.)
Dan Dediu: De Caelo pentru sextet de clarinete
Eugen Wendel: Clarinodia pentru două clarinete
Doina Rotaru: Metabole III pentru șapte clarinete (p.a.r.)
Thüring Bräm: Delir, scenă pentru sextet de clarinete (p.a.a.)

Nicolae BRÂNDUȘ (n. 1935): Fatum

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)

Lucrarea Fatum pentru 6 clarinete a fost scrisă în anul 2013,
cu precădere în intenția de a folosi un splendid instrument
care încă din perioada când urmăream cursurile de muzică
nouă dela Darmstadt m-a impresionat în mod deosebit, și
anume clarinetul contrabas. L-am descoperit într-o lucrare
simfonică de largi dimensiuni de Xenakis și mi-a rămas în
memorie ani întregi, până când un astfel de instrument a
apărut și în dotarea UNMB și m-am decis a-l include într-o
lucrare destinată familiei de instrumente respective, care în
concertul de astăzi va beneficia de aportul artistic al formației
de clarinete îndrumate de către marele artist și profesor Emil
Vișenescu. 
Titlul face aluzie la aluzia literară atribuită de muzicologia în
uz Simfoniei a V-a de Beethoven (“a Destinului”) și muzica



enunță în ipostaze variate motivul central de 4 sunete din care
se constituie prima parte (și a treia, în mai mică măsură) a
simfoniei beethoveniene. Este evident o reiterare ironică a
acestei idei motivice, o diseminare mai mult sau mai putin
previzibilă în desfășurarea discursului muzical a acestei
formule, devenită subiect amplu de interpretări și comentarii,
romanțate sau nu, în tot ce ne povestește istoria muzicii.
Adaug și eu, împreună cu cei 6 interpreți ai lucrării, încă un
comentariu, muzical de această dată, a “destinului” celebrului
motiv de 4 sunete, spre luare de cunoștință. În mare, lucrarea
ar putea fi considerată un divertisment, în sensul clasic al
genului, cu un evident caracter stenic, vag burlesc. (Nicolae
Brînduș)

Roman VLAD (n.1982): Reveniri pe Altair II pentru două
clarinete

Născut la Bucureşti, în 2006 a absolvit
Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti, în 2011 a obţinut titlul
academic de doctor in muzică, iar în
2013 a terminat Studiile de Cercetare
Post-Doctorale MIDAS (Music Institute
for Doctoral Advanced Studies), la
aceeaşi Universitate. Din 2008 este
cercetător la Centrul de Muzică
Electroacustică şi Multimedia al
Universităţii Naţionale de Muzică din

Bucureşti.Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor
din România şi al altor organizaţii artistice, pianist specializat
în muzica contemporană, Roman Vlad este autor al unor
compoziţii de muzică de cameră, electronică, balete,
musicaluri şi muzică pop, interpretate în ţară şi în mari centre
culturale de peste hotare, parte dintre ele fiind distinse cu
diferite premii.

Piesa Reveniri pe Altair II pentru două clarinete este
structurată într-o singură parte cu mai multe secţiuni
interioare, ce se succed sau se întrepătrund în tensiunea unui
arc expresiv unic, ecou al unei frumoase poveşti de dragoste
dintre doi tineri ce s-au cunoscut pe Altair, cea mai
strălucitoare stea din constelaţia Vulturul şi unde revin din
când în cand pentru a se revedea. Materialul muzical alcătuit
din configuraţii puternic diferenţiate este dominat de trasee
sonore transparente, ce sugerează revenirea în dimensiunea
cosmică în care care au avut parte de înălţare spirituală
modelatoare, pe care nu o pot uita. (Roman Vlad)

Dan DEDIU (n. 1967): De Caelo pentru șase clarinete

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), 6 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, 2007-08, 2016-17). 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. 

De Caelo op.69 este o lucrare scrisă 1997-98 şi reflectă
preocupările mele din acea vreme: crearea, cu puţine
mijloace, a unor imagini sonore pregnante, definirea unor
câmpuri sonore omofone bazate pe controlul orientat expresiv
al înlănţuirilor acordice, melodica “pulsatorie”, dinamica de tip
“gotic” (crescendo sau decrescendo fulgurant), transferul

scriiturii specifice unui instrument la alt instrument, tehnicile
componistice de “Choralvorspiel”, de “mbira” bugandeză.
Ideea poetică a piesei rezultă ca o combinaţie între o reacţie
aproape religioasă şi una viscerală pe care o frază a lui
Constantin Noica a declanşat-o în sufletul meu. În cartea sa
De Caelo. Încercare în jurul cunoaşterii şi individului (Vremea,
Bucureşti, 1937, reeditată la Humanitas, 1993), Noica notează
în Prefaţă: “Am scris aceste rânduri în amintirea lui Aristotel,
a lui Averroes, a lui Cremonini şi a tuturor celor ce au alcătuit
tratate despre un cer care nu este.” Folosindu-mă, asemenea
unei trambuline, de această dedicaţie am dorit, pe de o parte,
ca muzica a cărei sonoritate o aveam în reprezentare să
constituie o “sonorizare” a nostalgiei după un cer care nu este.
Mai apoi, folosindu-mă de distincţia lui Heidegger între este
şi există - este se spune despre un lucru, există se spune
despre o fiinţă - am închipuit un cer însufleţit, descriind după
cum m-am priceput, deopotrivă spaima după tăcerea lui ca
obiect spre care ne îndreptăm ochii a implorare şi delicateţea
pogorârii sale ca subiect al frumuseţii după care alergăm.  
Formaţia aleasă pentru muzicalizarea unor atari forţe
insonore, dar existente, este următoarea: două grupe a trei
clarimete, dispuse antifonic pe scenă, formate din un clarinet
piccolo (mi bemol), trei clarinete soprano în si bemol şi două
clarinete bas în si bemol. Lucrarea este scrisă în amintirea lui
Aristotel, a lui Averroes, a lui Cremonini, a lui Noica şi a tuturor
celor ce au alcătuit tratate despre un cer care nu este, dar
există. (Dan Dediu)

Eugen WENDEL (n.1934): Clarinodia pentru doi clarinetiști (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/)

Această muzică reprezintă un dialog între doi clarinetiști, care
folosesc succesiv mai multe instrumente diferite din această
familie. La începutul și la sfârșitul lucrării se folosesc aceleași
clarinete în si bemol, iar pe parcurs acestea se schimbă
alternativ cu clarinet bas în si bemol, clarinet contrabas în si
bemol, clarinet contralto în la bemol și clarinet mic în mi
bemol. Introducerea este un monolog, în care inițial este
repetat sunetul si, pentru ca apoi acesta să tindă spre
deplasare, spre mișcare, moment în care al doilea clarinet
răspunde la semitonul inferior, si bemol. Pe aceste două
sunete, mai exact pe fundamentalele lor din octave inferioare,
se dezvoltă spectre armonice. Prin linii melodice continue,
parcurgând domeniul microtonal, pe de o parte, și prin
structuri ritmico-melodice, pe de altă parte, dialogul celor doi
instrumentiști conduce spre noi regiuni și registre sonore.
Schimbarea instrumentelor aduce după sine, de fiecare dată,
și trecerea într-un alt spectru armonic, în trepte de tonuri
majore în urcare și respectiv în coborâre. Finalul readuce
intervalul de semiton cu tendința de repaos, de fixare a celor
două sunete. (Eugen Wendel)

Doina ROTARU (n. 1951): Melabole III pentru cinci clarinete (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 și 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)

Metabolé era termenul generic folosit de Aristotel pentru
trecerea dintr-o stare în alta. L-am tradus în muzică printr-un
proces de evoluţie variaţională a unor personaje-gesturi care
se transformă continuu atât în  planul substanţei sonore cât şi
în  cel al expresiei. Metabole III face parte dintr-un ciclu dedicat
clarinetului care mai cuprinde înca două lucrări: Metabole I
pentru 7 clarinete  (1999) şi Metabole II, lucrare concertantă
pentru clarinet şi orchestră de cameră ( 2001). Sunt trei lucrări
complet diferite, unite prin aceeași idee generală de
transformare. (Doina Rotaru)

Thüring BRÄM (n.1944): Delir, scenă pentru sextet de
clarinete

Compozitorul și dirijorul elvețian Thüring
Bräm a scris peste 150 de lucrări: muzică
de cameră, între care se disting cele șase
cvartete de coarde, muzică corală,
orchestrală, un oratoriu și trei opere de
cameră. Printre cele mai importante lucrări
timpurii se numără piese analog-
electronice (în anii `70), „Lettres de
Cézanne“ voce, flaut și trio de coarde
(1984) sau oratoriul „Litteri un Schattä-Luci
e ombre“, în patru limbi (1996). Lucrări mai

recente sunt cele două opere de cameră „C’est beau le rouge,
vous savez“ și „La Cantatrice“, scrise pe texte art-brut
schizoide ale pictoriței Aloïse Corbaz din Lausanne. În 2014 a
scris lucrarea „Shapeshifting“ pentru orchestră mare, iar în
2017 i s-a cântat în primă audiție Oratoriul-Pătimire „La Lettre“
pentru recitatoare, două cântărețe și acordeon, pe texte ale
pictoriței Charlotte Salomon. Cvartetul de corni „Ogna“ (2015)
și piesa „Our da sumbrivas lungas“ (2017) pentru 6 voci soliste
vin să completeze lista lucrărilor recente. 
Pe lângă activitatea componistică, a dirijat pentru 20 ani
„Junge Philharmonie Zentralschweiz“, pe care a înființat-o în
Luzern, și peste 30 de ani a dirijat Regio-Chor din regiunea
Basel. A făcut parte din numeroare organizații culturale
elvețiene și internaționale și, printre altele, a fost rectorul care
a întemeiat Musikhochschule Luzern, Consiliul Cercetării al
Fondului Național Elvețian și a reprezentat Elveția în
Association des Conservatoires Européens (AEC). Bräm
locuiește și lucrează la Basel. (www.arsbraemia.ch)

Lucrarea Délire, scenă pentru sextet de clarinete, este scrisă
pentru Dan Dediu și Ansamblul Clarino, reprezentând o
fluctuație între momente de prim-plan și evenimente de fundal,
nedeterminate timbral. Scene scurte alternează, precum într-o
piesă de teatru. Cele patru clarinete în si bemol rămân în
registrul mediu și contrastează, ca într-o scenă de vis
suprarealistă, cu dialogul dintre supra-acut (clarinet în mi
bemol) și grav (clarinet bas). (Thüring Bräm)

Emil Vișenescu (clarinet/dirijor)

După absolvirea cursurilor UNMB (1993),
clarinetistul Emil Vișenescu s-a
perfecționat la Biel, în Elveția, cu Ernesto
Molinari, apoi a devenit membru al
Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”
din București. Este conferențiar universitar
doctor la Universitatea Națională de
Muzică din București, unde are o clasă de
clarinet, iar în paralel desfășoară și
activitate dirijorală, după ce a absolvit
masteratul în dirijat la UNMB sub
îndrumarea lui Dumitru Goia. Este prezent

pe scene de concert din țară și din străinătate, atât ca solist,
cât și ca membru al unor ansambluri camerale de muzică
nouă, cum ar fi „Pro Contemporania”, „Hyperion”, „Profil” și
„Devotio Moderna”. În genul muzicii camerale colaborează cu
cvartete de coarde, precum „Romantica”, „Unison”, „Arioso”,
„Voces” și este membru al trio-ului ”Mozaic”. Ansamblul
Clarino este o inițiativă a sa, în componența acestuia intrând
actuali și foști studenți ai săi.  

ULISE (2)
Ora 19, Aula UCMR

Trio Contraste & Friends

Ion Bogdan Ștefănescu (flaut), Sorin Petrescu (pian),
Doru Roman (percuție)

Participă Anne-Marieke Evers (mezzosoprană) și
ansamblul Percutissimo - Amelia Trifu, Daniel
Jumugă-Cuibariu

Octavian Nemescu: Duanegdia sau Dianegdua (p.a.a.)
Laurențiu Ganea: Fata cu ochii de scorțișoară (p.a.a.)
Laura Manolache: Gândind Edenul
Violeta Dinescu: Walk-In-Style (p.a.a.)
Ulpiu Vlad: Sonorități și nu-mă-uita IX (p.a.a.)
Adrian Iorgulescu: Intersecții pentru 3 percuționiști (p.a.a.)
Jim Hiscott: Uptown Music - transcripție pentru trio de
S. Petrescu (p.a.a.)

Octavian NEMESCU (n.1940): Duanegdia sau
Dianegdua

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)

Toate lucrările din ciclul „MUZICA ORELOR” ar trebui, la
modul ideal, să fie cântate într-o Piramidă cu vârful în jos.



Lucrarea face parte din ciclul “Cartea orelor”. Muzica se
situează pe panta de COBORÂRE a etajelor unei Piramide
sugerând CĂLĂTORIA EU-lui superior înainte de naştere cât
şi îmbrăcarea lui succesivă în corpurile ce-i vor reprezenta
personalitatea în viitoarea încarnare. (Mai rămâne de finalizat
doar piesa pentru ora 9 seara pentru ca ciclul să fie complet!).
Ora 10 seara marchează întâlnirea cu DUALITATEA, cu
negaţia cu antonimele specifice lumii în care urmează să
coboare. Muzical aceasta se manifestă ca o opoziţie între toţi
parametrii sonori: pulsație-nonpulsaţie, nuanţele pp – ff, major-
minor, cât și timbral natural-cultural (electronic). De asemenea
existent – nonexistent (muzică – pauză) sugerând iluzia
timpului, inconsistenţa dezvoltării temporale, a Începutului şi
Sfârşitului. Trombonul din deschiderea lucrării marchează
intrarea în lumea parametrului TIMP caracteristic vieţii
materiale care presupune naştere – creştere (dezvoltare) –
declin-moarte (dispariţie). În finalul lucrării Sufletul se desparte
nostalgic de existenţa infinită pentru a intra plin de uimire şi
curiozitate într-o aventură temporală. Dedic lucrarea lui
Nicolae Teodoreanu. (Octavian Nemescu)

Laurențiu GANEA (n.1964): Fata cu ochii de scorțișoară

Absolvent al secției de compoziție (2001)
a UNMB, la clasa lui Tiberiu Olah, a unui
master în arhitectură Universitatea
Naţionale de Arhitectură "Ion Mincu”
Bucureşti. Membru al Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din
România, secţia muzică simfonică.
Compoziţiile sale pentru orchestră sau de
muzică de cameră au fost prezentate în
filarmonici sau festivaluri internaţionale la
Londra, Haga, Viena, Graz, în Germania,
Spania, Cehia, Bulgaria, România.

Lucrarea Fata cu ochii de scorţișoară, dedicată trio-ului
Contraste, a fost compusă în anul 2017. Face parte dintr-o
serie de lucrări camerale, serie iniţiată de Cîntarea Cîntărilor
(2009-2016), majoritatea pieselor avînd drept tema iubirea
ideală și frumuseţea. Este o lucrare tripartită realizată cu
material modal în care structurile polifonice și omofonice
alternează, păstrînd cu toate acestea o unitate de stil. Cît
despre muza inspiratoare... eee, asta-i deja altă poveste...
(Laurențiu Ganea)

Laura MANOLACHE (n.1959): Gândind Edenul

Născută în Bucuresti, a urmat cursurile
Universității Nationale de Muzică din
București la secțiile de compoziție, unde i-a
avut mentori pe Tiberiu Olah, Myriam Marbe
și Doina Rotaru, și muzicologie, la clasa
profesorului Viorel Cosma. De asemenea,
s-a specializat la cursurile de vară de la
Darmstadt și în cadrul burselor “DAAD” de
la Köln și Osnabrück, beneficiind și de bursa

“M.Elias” oferită de Academia Română, în urma căreia a
studiat la Viena. A scris cu precădere muzică de cameră și
simfonică. 

Violeta DINESCU (n. 1953): Walk-In-Style

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)

Walk-In-Style am scris-o pentru Ion Bogdan Ștefănescu.
Ideea a apărut după ce am produs discul "Flutes Play" cu
piese pentru mai multe flaute (3, 6, 8, 16, 24, 32) - toate
interpretate de Ion Bogdan Stefanescu și realizate prin
suprapunere în studioul de radio. Aceste piese pentru mai
multe flaute sunt intercalate pe CD de scurte piese solo
pentru diferite flaute: Walk among, Walk about, Walk away,
Walk against. Încă de la apariția CD-ului am rămas cu gândul
la un nou Walk...In Style... Piesa este gândită ca un joc al
imaginației, ca o călătorie în lumea modelelor muzicale
cunoscute, care împreunate altfel, sau puse în contexte
diferite, pot sugera alte dimensiuni sau pot crea alte structuri.
(Violeta Dinescu)

Ulpiu VLAD (n. 1945): Sonorități și nu-mă-uita IX

Compozitorul, muzicologul și
profesorul Ulpiu Vlad a studiat la
actuala Universitate Națională de
Muzică din București cu Anatol
Vieru, Tudor Ciortea, Dan
Constantinescu, Octavian Lazăr
Cosma, Victor Giuleanu, Myriam
Marbé, Aurel Stroe, Zeno Vancea.

Creația sa cuprinde lucrări simfonice, concertante, camerale,
electronice, corale și vocale, prezentate pe scene din toată
lumea. Premiat la nivel național și internațional, compozitorul
ocupă în prezent funcția de vicepreședinte al Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor din România. (Benedicta
Pavel)

Edificată prin sisteme componistice cu grad mare de
mobilitate, lucrarea Sonorităţi şi nu-mă-uita IX pentru flaut,
percuție și pian propune amplificarea cuprinderii evocatoare
a muzicii, prin nuanţarea şi inserarea unor zone proprii
etosului românesc în complexitatea dimensiunii sonore
universale, cu accent pe latura creativă a fenomenului
interpretativ. Sistemul structural de îngemănare rodeşte prin
împletirea componentelor determinate şi a celor selectiv
determinate, evidenţiind categorii sintactice complexe, de
virtuozitate pluridimensională, în acord cu virtuţile creatoare
ale momentului. Nu e nimic programatic, ci numai punctul de
intrare în lumea sunetelor, pentru a alege şi culege fără nicio
restricţie elementele formative ascunse în lacrima sclipirii şi
a oferi ascultătorilor posibilitatea înălţării tainice în lumina
binefăcătoarei regăsiri. (Ulpiu Vlad)



Adrian IORGULESCU (n.1951): Intersecții pentru 3
percuționiști

(Notă biografică la pag. 2)

Titlul însuși dezvăluie câteva dintre caracteristicile lucrării,
concepută și realizată într-o perspectivă post-modernă.
Concret, este vorba despre aliajul unor elemente aparent sau
real noncoezive, puse în stare de ”conviețuire”. Mă refer, astfel,
la combinarea unor surse ritmice provenite din arealul
european (balcanic și sud-mediteranean), cu altele din spațiul
latino-american. Conjuncțiile și disjuncțiile contaminează însă
și palierul constructiv, la nivelul adecvării modulelor și
secțiunilor, viteza de înaintare a fluxului, dialogul vocal-
instrumental, precum și intervențiile complementare,
individuale sau unitare, dintre cei trei percuționiști. (Adrian
Iorgulescu)

Jim HISCOTT (n.1948): Uptown Music - transcripție pentru trio
de Sorin Petrescu

Compozitor canadian, producător
de radio și acordeonist, asociat
al Centrului muzical canadian și
membru al Ligii canadiene a
compozitorilor. Compozițiile sale
sunt caracterizate printr-o
componentă ritmică puternică,
printr-un limbaj armonic ce
fuzionează tradiția cu world

music. Jim Hiscott a studiat cu Samuel Dolin la Conservatorul
Regal de Muzică și David Lidov și Richard Teitelbaum la
Universitatea York. Lucrările sale au fost interpretate în
întreaga America de Nord, Europa și Asia, de catre multi
interpreți, precum Hilliard, Cvartetul String Lawrence, Cvartetul
String Molinari, Orchestra Simfonică din Winnipeg, Orchestra
Simfonică din Montreal, Simfonia Edmonton, Vancouver New
Music, Orquesta Joven de Andaluzia, Ansamblul Festa Musica
Nova (São Paolo).

Uptown Music (1977) pentru pian solo este construită în jurul
a numai cinci înălțimi: do, mi bemol, fa, fa diez și sol. Acest
mod stă la baza multor muzici de blues, jazz și a altor muzici
populare din America de Nord. Piesa începe cu motivul sol, fa
diez, fa, mi bemol, do, tipic pentru blues, și continuă apoi prin
acumularea de măsuri alternative, polimetrii și repetiții,
crescând în complexitate până la final, cu agregate acordice
în forță. Prima audiție a avut loc în 1979, iar varianta actuală i
se datorează lui Sorin Petrescu, care a realizat un aranjament
pentru Trio Constraste. 

Trio Contraste

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

Miercuri, 23 mai
Ora 11.00, Sala de proiecție a UNMB

Conferința compozitorului Thüring Bräm (Elveția)

(Notă biografică la pag. 11)

GULLIVER (2)
Ora 17:00, Sala ”George Enescu” a UNMB
Tinerii interpreți și muzica nouă (III)
Ansamblul Flaut Power

Salomeea Lois Bodea, Carina Geanina Boanță, Iulia
Lupaș, Dávid Borzási, Elena Greciuc, Lorena
Palade, Carla Stoleru, Vincențiu Mantu, Teodora
Iliescu, Anca Cristescu

Conducerea muzicală: Ion Bogdan Ștefănescu

Gabriel Mălăncioiu: Sonic Visions (p.a.a.)
Iulia Narcisa Cibișescu Duran: Passacaglia pentru ansamblu
de flaute (p.a.a.)
Thüring Bräm: ARA pentru ansamblu de flaute (p.a.r.)
Violeta Dinescu: Sangue Morlacco (p.a.a.)
Mihai Măniceanu: Mareea pentru flaut și ansamblu de flaute (p.a.a.)

solist: Ion Bogdan Ștefănescu
Felicia Donceanu: Fascination Tango (p.a.a.)
Călin Ioachimescu: Organum Decimum (p.a.a.)

Gabriel MĂLĂNCIOIU (n.1979): Sonic Visions pentru
ansamblu de flaute

Gabriel Mălăncioiu a început studiul
compoziției sub îndrumarea
maestrului Remus Georgescu la
Timișoara; din anul 2005 urmează
cursurile de masterat în compoziție
cu acad. dr. Cornel Țăranu la
Academia de Muzică „Gheorghe
Dima” din Cluj, iar din anul 2011 este
doctor în compoziție cu tema
Aspecte ale relației sacru / profan în
muzica proprie sub îndrumarea prof. univ. dr. Adrian Pop în
cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”. Lucrările lui
au fost interpretate în cadrul unor concerte în România dar și
în SUA, Canada, Mexic, Australia, Noua Zeelandă, Austria,
Germania, Norvegia, Franța, Italia, Macedonia, Irlanda,
Slovenia, Elveția, Ucraina, Polonia, Spania, Scoția sau
Ungaria de către ansambluri precum Neue Vocalsolisten
Stuttgart, Corul de Cameră al Sloveniei, Aventure, Hand
Werk, L’Arsenale, THReNSeMBle, Trio Contraste, interpreți
precum Florian Mueller (Klangforum Wien), Bjorn Wilker
(Klangforum Wien), Richard Craig, Bruce Curlette, Gianluca
Ruggeri, Luca Piovesan și dirijori precum Huba Hollókői,
Nigel Osborne, Michael Wendeberg, Francesco Milioto,
Filippo Perocco, Martina Batic sau Remus Georgescu. Este
membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România, al Secțiunii Nati̧onale Române a Societății
Internaționale de Muzică Contemporană și al unor organizații
muzicale internaționale precum Vox Novus (SUA), La Villa
des Compositeurs (Franța / Italia), Temp’ora (Franța), Access
Contemporary Music (SUA), Society of Composers (SUA). În
prezent, Gabriel Mălăncioiu predă Tehnici moderne de
compoziție, Orchestrație și Analize muzicale în cadrul
Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și
Teatru. 

Sonic Visions este o lucrare tetrapartită, dedicată Ansamblului
de flaute al UNMB condus de Ionuț Ștefănescu. Fiecare parte
explorează un domeniu sonor nou, prezentând caracteristici
expresive contrastante. În prima parte predomină structurile
muzicale tributare tehnicilor pointiliste, având însă un centru
gravitațional, în registrul grav conturându-se un segment



melodic. Principiul continuității, al discursului ce urmează un
fir narativ se manifestă în cea de-a doua parte a lucrării. În
partea a treia o structură muzicală eterică este realizată de
armonicele flautelor în registrul mediu-acut, registrul grav fiind
încredințat unui plan sonor ce se încheagă din frânturile
melodice prezentate în prima parte a lucrării. Secțiunea finală
realizează o sinteză a unor elementelor ce au apărut în părțile
anterioare, având un caracter energic. (Gabriel Mălăncioiu)

Iulia Narcisa CIBIȘESCU DURAN (n.1966): Passacaglia
pentru ansamblu de flaute

Născută la Deva, Iulia Cibişescu-Duran a
studiat pianul cu Zoiţa Sfârlea la Liceul de
Muzică din Cluj-Napoca între 1972-1984 şi
ulterior compoziţia cu Cornel Ţăranu la
Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca între 1985-1990. Aici, a
studiat și dirijatul de orchestră cu Petre
Sbârcea şi Emil Simon între 1991-1996 şi
a fost licenţiată în compoziţie şi în dirijat
orchestră. Şi-a obţinut doctoratul în
muzicologie în 2001. Creația ei îmbrățișează genuri diverse,
de la muzică de cameră la muzică simfonică, de la concerte
la lieduri. Este membră a UCMR, scrie eseistică și critică
muzicală şi are publicate câteva volume de poezie.

Passacaglia pentru Ansamblu de Flaute este o lucrare
compusă și dedicată renumitului flautist Ionuț Bogdan
Ștefănescu și Ansamblului de Flaute al UNMB, pe care il
conduce. Tema Passacagliei, acea serie de 11 sunete
structurată în tronsoane modale (enunțată pe parcursul
variațiunilor atât în varianta originală cât și în inversare,
recurență și recurența inversată) și gândită pe o curbă de
creștere-descreștere, poartă germenii întregii desfășurări
muzicale prin caracterul ei meditativ și dramatic. Cele 17
variațiuni, construite pe tema ostinată (văzută ca un flux
omniprezent cu valențe arhetipale), aduc schimbări la diferite
nivele conceptuale (de sintaxă, orchestrație și caracter) prin
elaborări ale materialului ce vizează  ample acumulări
tensionale, juxtapuneri de gesturi muzicale diferite, noi efecte
sonore (acele acorduri masive de multifonice cu trimiteri la
sonorități de orgă) și nu rareori polimorfii melodice sau de
limbaje muzicale ce conduc la fenomenul metamuzicii. (Iulia
Cibișescu Duran)

Thüring BRÄM (n.1944): ARA pentru ansamblu de flaute (p.a.a.)

(Notă biografică la pag. 11)

Ara (în limba latină ”altar”) a fost scrisă între 1981/1989.
Versiunea actuală cu zece flaute se constituie caun triptic,
împărțit în timp precum un altar. Loviturile unui instrument de
percuție cu rezonanță (ideal ar fi un Tam-tam mare)
structurează cele trei părți ale lucrării. Mijlocul se desfășoară
strict motoric, în timp ce prima și cea de-a treia parte rămân
ambiguu-visătoare. În plus, flautele sunt ușor dezacordate
între ele (pe un interval de maximum un semiton), astfel încât
se produce un fel de bandă melodică. Printr-o poziționare
spațială extinsă a interpreților rezultă linii sonore spațiale ce
conferă tridimensionalitate discursului sonor. Muzica
rămâneagățată în spațiu, neplecând nicăieri. (Thüring Bräm)

Violeta DINESCU (n.1953): Sangue Morlacco

(Notă biografică la pag. 12)

Am scris Sangue Morlacco pentru Ion Bogdan Ștefănescu și
studenții lui. Denumirea de Sangue Morlacco a fost folosită de
poetul și soldatul Gabriele d'Annunzio în onoarea celor numiți
morlacco -  luptători plini de curaj, care au apărat Republica
Veneția împotriva turcilor. Piesa pentru 10 flaute are pe de o
parte o semnificație de nuanță patriotică, în amintirea vitejilor
fără nume, pe de altă parte este o metaforă a ideii de curgere:
curgerea continuă cu ritmizări diferite în funcție de context;
coexistența curgerilor diferite și paleta ideii de fluiditate de la
transparența aproape de invizibil la concentrare până aproape
de încleștarea structurii. Aceste caracteristici sunt de natură

muzicală și astfel se pot cristaliza dimensiunile macro și micro
ale formei muzicale. Partitura poate fi realizată ținând cont de
o posibilă spațializare (ca o coreografie în spațiu).... punere
în scenă. Notatia este de natură elastică. Există un control al
structurii, care permite variația pe orizontală și independența
structurilor ritmice. Partitura conține 10 părți, care pot fi
cântate în ordinea dată, în ordine liberă. De asemenea, se pot
repeta sau elimina părți. (Violeta Dinescu)

Mihai MĂNICEANU (n.1976): Mareea pentru flaut și
ansamblu de flaute

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. 

Mareea reprezintă o încercare de interiorizare a fascinației
produse de un fenomen natural generat prin insistența
repetițiilor unor evenimente succesive, precum fluxul și
refluxul. Ceea ce captează atenția este evoluția discursului
pe durate mari, precum și câștigarea treptată a valentelor
expresive prin utilizarea obsesivă a unor gesturi melodice
lipsite de expresivitate în sine. Conștientizarea triadei maree
- mare - fortă gravitațională oferă posibilitatea înțelegerii mai
adânci a relației de cauzalitate a acestora, chiar dacă
focalizarea este aparent asupra efectului. Lucrarea dorește
să creeze un anumit echilibru între procesele organizate
rațional ale ansamblului și intervențiile oarecum arbitrare,
uneori surprizătoare ale solistului. (Mihai Măniceanu)

Felicia DONCEANU (n.1931): Fascination Tango

(Notă biografică la pag. 5)

… Aşadar 10-11 flaute! Tocmai Flaut! (instrument cu posibilităţi
tehnice de o velocitate “ameţitoare”); aşadar mii de “boabe”
imaginate, notate, cântate… Prea mult! Dintr-o dată am avut
imaginea hilară că printre cele 11 portative vor mişuna zeci
de mii de furnicuţe bezmetice spre a construi un muşuroi
(oricum, oricând posibil a fi spulberat de vreun capriciu de…
stil). Temătoare, mi-am cumpătat neliniştea şi m-am
autoplagiat, adaptând pentru acest ansamblu o piesă corală
mai veche: “deși zburăm în Cosmos şi-n spaţiul sideral, a
revenit la modă tangoul pasional“. Este o soluţie?…  A fost
una dintre nenumăratele. Orişicum, s-ar putea ca auditoriul
să-şi mlădie discret trunchiul, acceptând că “bunicii au dansat
şi ei tango odinioară …”
P.S. Și ce-ar fi dacă şi cei unsprezece instrumentişti ar …Ha,
ha, aplauze furtunoase! (Felicia Donceanu)

Călin IOACHIMESCU (n.1949): Organum Decimum

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
ansamblarea 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)

Organum decimum face trimitere la noțiunea de protopolifonie
prerenascentistă într-o interpretare modernă, personală. Din
punctul de vedere al tratării instrumentale, cele zece flaute
formează un organism format din tubulaturi sonore ce pot
alcătui o orgă imaginară, fapt care este sugerat de asemenea
de titlul lucrării. Discursul muzical se bazează pe simbioza
dintre scriitura polifonă și cea heterofonă, în alternanță cu
secvențe de omofonie pură. Este un omagiu componistic în
cheie modernă  adus, peste timp, marelui Johann Sebastian Bach. 
(Călin Ioachimescu)

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).
Ansamblul Flaut Power este o inițiativă a sa, în componența
căruia intră actuali și foști studenți ai clasei sale de flaut de la
UNMB. 

NIRVANA (3)
Ora 19:00, Studioul Mihail Jora al 
Radio România
Desant 2018 – Tineri compozitori români (I)
Orchestra de Cameră Radio

Dirijor: Sebastian Felea

Diana Simon: Patimile Mântuitorului – cantată sacră
Soliști: Alexandra-Ariadna Mihai (soprană), Antonela
Barnat (mezzosoprană), Andrei Mihalcea (tenor),
Florin Simionca (bariton), Iustinian Zetea (bas)

Tudor Feraru: Profesorul de pian – operă de cameră
Soliști: Tiberius Simu (tenor), Oana Trîmbițaș
(soprană), Antonela Barnat (mezzosoprană), Cristian
Hodrea (bas-bariton)

Diana Iulia SIMON (n.1981): Patimile Mântuitorului – cantată sacră

Diana Iulia Simon este absolventă a
Liceului de Artă din Brașov, secția de pian
(1999) și licențiată a Universității Naționale
de Muzică București, secția de
compoziție, clasa profesorilor Ștefan
Niculescu și Dan Dediu (2005). A absolvit
studiile de masterat (2007) și doctorat
(2012) ale aceleași instituții sub
îndrumarea prof. univ. dr. Dan Dediu. Pe
parcursul formării sale profesionale
compozitoarea a beneficiat de burse la
Academia Mozarteum-Salerno, Italia
(1995), Hochschule für Musik und Theater-Hamburg(2001) și
Carl von Ossietzky Universität-Oldenburg, Germania (2003-
2004), Karol Lipinsky MusicAcademy-Wrocław, Polonia
(2005-2006). Din 2018 are onoarea de a se perfecționa cu
pianista Elizabeth Sombart și dirijorul Jordi Mora în cadrul
cursurilor Fundației Résonnance în Italia și Elveția. Lucrările
sale, ce includ atât opusuri camerale cât și simfonice, au fost
interpretate în SUA, Germania, Franța, Portugalia şi
România, compozitoarea având onoarea de a colabora cu
formaţii precum Archaeus, Clarino, Trio Contraste, Profil, Icon
Arts, SonoMania, Choeurs Résonances Suresnes.

Concepută între anii 2011–2012, Patimile Mântuitorului –
Cantată sacră pentru cinci soliști și orchestră de cameră a
reprezentat o semnificativă provocare spirituală și
componistică pentru compozitoare, concretizându-se în prima
sa creație camerală de dimensiuni ample. Libretul opusului,
realizat în spiritul lucrărilor de tip summa passionis, combină
trei dintre sursele evanghelice consacrate – Luca, Matei și
Ioan – în dorința de a revaloriza dintr-o perspectivă subiectivă
și personală semnificația calvarului cristic. Din punctul de
vedere al distribuirii dramaturgice a rolurilor, baritonul și
soprana ipostaziază figura cristică, mezzo-soprana îl
reprezintă pe Iuda, tenorul este adus în rolul lui Pilat, în timp
ce basul apare în cel al Evanghelistului. Toți soliștii, cu
excepția baritonului, sunt folosiți și în reprezentarea grupului
arhiereilor. 
Dualitatea ce caracterizează majoritatea actanților vocali
reflectă un detaliu important de concepție: melanjul interior de
forțe pozitive și negative ce caracterizează ființele umane
versus puritatea absolută întrupată de ființa cristică
(multiplicitate în cazul sopranei, mezzo-sopranei, tenorului și
basului versus unitate în cazul baritonului). Dubla ipostază
timbrală a rolului Mântuitorului, bariton – soprană, urmărește
evitarea reprezentării clasice masculine a acestuia  - așa cum
se întâmplă, de pildă, în opusurile lui Paul Constantinescu
sau Arvo Pärt - și merge mai degrabă în direcția abordărilor
lui Krzysztof Penderecki sau Osvaldo Golijov în dorința de a
sublinia faptul că forța cristică reprezintă o parte componentă
a tuturor ființelor umane.
Cantata este alcătuită dintr-un ciclu de piese, desfășurate
adesea fără pauză între ele, ce marchează, fiecare, etape
diferite ale supliciului Mântuitorului: 1) Introitus, 2) Cina cea



de taină, 3) Euharistia, 4) Anunțarea trădării, 5) Sfaturile
Mântuitorului, 6) Ghetsemani, 7) Arestarea, 8) Procesul, 9)
Înaintea lui Pilat,10)  Răstignirea, 11) Moartea Mântuitorului,
12) Conclusio. (Diana Simon)

Tudor FERARU (n.1981): Profesorul de pian – operă de cameră

Autor de lucrări instrumentale, camerale,
orchestrale, vocale, corale, electroacustice
și de muzică de film, în prezent este
conferențiar universitar la Academia de
Muzică ‘G. Dima’ din Cluj-Napoca. Tudor
Feraru a absolvit specializările
compoziţie şi dirijat orchestră la această
instituție, iar ulterior a finalizat un
masterat în compoziție la Western
University (2003), precum și un doctorat
în arta muzicală la University of British
Columbia (2008), ambele în Canada. În anul 2012, a încheiat
un stagiu post-doctoral la Universitatea Naţională de Muzică
din Bucureşti. Numeroase lucrări ale sale au fost interpretate
şi imprimate în Europa şi în America de Nord, unele dintre ele
fiind publicate de edituri muzicale din România, Germania și
Elveția. Dintre compoziţiile sale substanţiale merită menţionate
Concertul pentru pian şi orchestră, opera de cameră
Profesorul de pian şi poemul coregrafic Lira lui Orfeu. Pe lângă
distincţiile şi bursele obţinute în străinătate, Tudor Feraru a
câştigat câteva premii la concursuri naţionale de compoziţie.
Activează ocazional ca pianist și ca dirijor de orchestră și a
publicat periodic articole și studii de muzicologie. Recent,
Editura UNMB i-a publicat compoziția “In Black and White” -
10 miniaturi pentru pian. Este membru al Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Opera de cameră într-un act Profesorul de pian (The Piano
Teacher) a fost compusă în intervalul 2007-2008, pe timpul
șederii în Canada a compozitorului. Acesta și-a alcătuit
propriul libret în limba engleză, adaptând nuvela fantastică La
țigănci de Mircea Eliade. Adaptarea este semnificativă,
implicând reducerea numărului personajelor și esențializarea
momentelor conflictului. Având o durată aproximativă de 60
minute, opera apelează la patru solişti vocali: tenor, soprană,
mezzosoprană, bas-bariton şi la 15 partide instrumentale.
Scopul principal al lucrării este de a reda muzical-scenic
povestirea simbolică, precum şi de a propune o abordare
inedită a genului de operă. Această abordare presupune un
subiect foarte puţin explicit, desfăşurat într-un cadru scenic
minimal. În adaptarea nuvelei, personajul central (Profesorul)
primeşte un rol muzical-dramaturgic deosebit de consistent,
în vreme ce celorlalte personaje le sunt atribuite roluri
secundare de importanţă relativ egală. Opera se structurează
pe o succesiune de 12 scene scurte, precedate de un preludiu
orchestral; acestea se succed fără întreruperi notabile. O serie
de 12 bătăi de orologiu, orchestrate variat şi răsfirate pe
parcursul lucrării, ajută la unificarea acesteia. Scheletul
constant de recitativ acompaniat este punctat cu scurte
momente de arioso, unele având un substrat motivic comun.
Modul de utilizare a ideilor muzicale reflectă desfăşurarea
spiralată a acţiunii. Pot fi surprinse diverse formule de
reapariţie motivică, recapitulări pe scară largă, o omogenitate
voită a fundalului armonic, precum şi repetate aluzii la muzica
preludiului. Toate acestea conferă operei un puternic aspect
ciclic.
Profesorul de pian este povestea unei iniţieri, în care
personajele reprezintă destine simbolice, nu indivizi obişnuiţi.
Acţiunea se desfăşoară de-a lungul a 12 episoade cu o
succesiune aparent logică, debutând la amiază şi încheindu-se
la miezul nopţii. Cu toate acestea, timpul şi spaţiul sunt
fragmentate, dezvăluind un plan real şi unul imaginar.
Dialogurile servesc drept liant al acţiunii, ale cărei momente
tradiţionale lipsesc, curgerea evenimentelor fiind labirintică.
Eroul, Oliverson, vede incursiunea sa la Ţigănci ca pe o vizită
obişnuită într-o casă a plăcerilor. Fetele, pe de altă parte,
încearcă să-l iniţieze într-un joc al tentaţiei şi al atemporalităţii.
Baba, personaj înşelător, păzeşte în mod simbolic intrarea în
spaţiul sacrului. Ea poate fi văzută şi ca un mediator între
universul palpabil de afară şi eternitate. Cele 3 fete –
Grecoaica, Evreica şi Ţiganca – reprezintă 3 paradigme

culturale diferite, respectiv 3 niveluri ale ispitei. Prezenţa lor e
învăluită în mister şi seducţie. Din raţiuni practice, în operă,
cele trei fete sunt întruchipate de o singură cântăreaţă.
Vatmanul şi Birjarul – ambii întruchipaţi de acelaşi cântăreţ –
reprezintă la rândul lor apariţii simbolice. Ei mijlocesc
călătoriile lui Oliverson şi, înainte de toate, trecerea sa dinspre
realitate spre spiritualitate.

Cele 12 episoade ale operei sunt următoarele:

1. Prima călătorie cu tramvaiul a lui Oliverson
2. Sosirea la casa fetelor şi conversaţia cu Baba
3. Întâlnirea cu fetele
4. Jocul ghicitului şi pierderea noţiunii timpului
5. Jocul de-a v-aţi ascunselea şi rătăcitul în întuneric
6. A doua conversaţie cu Baba
7. A doua călătorie cu tramvaiul
8. Oprirea la locuinţa elevei
9. A treia (ultima) călătorie cu tramvaiul

10. Oprirea acasă
11. Întoarcerea la Ţigănci, cu trăsura
12. Reîntâlnirea și „plecarea”

Sebastian Felea (dirijor)

Sebastian Felea s-a născut la Galați,
iar pasiunea sa pentru lumea
sunetelor s-a dezvoltat de timpuriu,
în mediul activităților muzicale
conduse de tatăl său, muzician
amator - organist și dirijor de cor - în
cadrul bisericii. A studiat arta
dirijatului de orchestră la
Universitatea Națională de Muzică
din București unde a absolvit în anul
2013 ca șef de promoție. În perioada de formare profesională
a beneficiat de îndrumarea renumiților maeștri Petru Andriesei
și Horia Andreescu. El participă la mai multe cursuri de
măiestrie susținute de dirijori recunoscuți pe plan internațional,
printre care Christian Badea, Jin Wang, Enrique Garcia
Asensio, Konrad von Abel, Christian Ehwald, Sigmund
Thorp.Evoluția sa muzicală se îmbogățește semnificativ prin
schimbul de studii Erasmus la Conservatorul Regal din Liège
(2014-2015), la clasa profesorului Patrick Baton. Urmează
apoi un stagiu de practică dirijorală la Orchestra Filarmonică
Regală din Liège, desfășurat sub îndrumarea Directorului
muzical al acestei instituții, maestrul Christian Arming.
Perioada de asistență s-a încheiat cu un examen–concert la
pupitrul acestei orchestre. S-a implicat în organizarea unor
evenimente culturale de prestigiu, colaborând cu Fundația
Română pentru Excelență în Muzică și Festivalul și Concursul
Internațional George Enescu. În prezent, Sebastian Felea
urmează un program de doctorat sub îndrumarea prof. univ.
dr.DHC Dan Dediu. Cercertarea sa aprofundează un
repertoriu vocal-simfonic al perioadei Barocului muzical.

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/)



Antonela Barnat (mezzosoprană)

Discipol al sopranei Georgeta Stoleriu,
are în repertoriu o paletă vastă de lucrări
vocal-simfonice ale compozitorilor
Pergolesi, Vivaldi, Händel, Bach, Mozart,
Beethoven, Rossini, Mahler, Bruckner,
Grieg, Debussy şi o activitate bogată în
recitaluri de lied universal şi muzică
românească. Este invitată frecvent în
evenimente și festivaluri de muzică
contemporană. A cântat pe scenele
Festivalurilor George Enescu (2013),
Primăverii (2010) – Russe, Bulgaria, Gut
Immling (2013, 2015, 2016) – Germania şi ale filarmonicilor
din București, Braşov, Arad, Iaşi, Bacău, Oradea, Craiova. În
egală măsură, de la debutul pe scena Operei Naționale
Bucureşti, a desfăşurat o consecventă activitate în genul
muzical liric, cu roluri susținute pe scene din România,
Germania, Lituania şi în turnee cu opere contemporane
româneşti în Elveția, Franța, Germania, România. 

Cristian Hodrea (bariton)

Este solist al Operei Naționale Române din
Cluj-Napoca, în același timp activând ca
asistent doctorand la Academia de muzică
„Gh. Dima”. A colaborat cu importante
personalități ale vieții muzicale românești și
internaționale, cum ar fi dirijorii Cristian
Mandeal, Horia Andreescu, David
Crescenzi, Gabriel Bebeșelea, Marcello
Mottadelli,  Giuseppe Sabbatini (Italia), Keri-

Lynn Wilson (SUA), Alain Paris (Franta), Nicolae Moldoveanu
(Elvetia), József Horváth, Radu Popa, Jan Stulen, Sabin
Păutza (SUA), Sascha Goetzel (Austria), Cristian Oroșanu și
alții. Printre distincțiile sale se numără Premiul Special al
Juriului la Concursul „Hariclea Darclée” de la Brăila (2010) și
Premiul Special „Sigismund Toduţă” la Concursul de
Interpretare Muzicală cu același nume (2007).

Alexandra-Ariadna Mihai (soprană)

A studiat canto/ artă vocală cu soprana de
coloratură Silvia Voinea la Universitatea
Națională de Muzică, la Facultatea de
Interpretare Muzicală (2002-2006),
urmând apoi studiile universitare de
masterat în cadrul aceleiași facultăți și
obținând diploma de Master în Artă Vocală
în 2008. A aprofundat repertoriul de operă
si operetă franceză ca solistă în cadrul
Opéra-Studio de Genève, a susținut
spectacole în Elveția și în Franța alături de Orchestre des
Musiciens d'Europe. A susținut concerte în festivaluri
internaţionale de muzică nouă, precum „Meridian”,
„Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi” și „Țintea Muzicală”.
A colaborat cu orchestre și ansambluri de muzică
contemporană ca Profil, Opus.Art și Sonomania. 

Andrei  Mihalcea (tenor)

Este solist al Operei Comice pentru Copii
și masterand al Universității de Muzică
București, Facultatea de Interpretare
Muzicală, secția canto clasic, clasa Prof.
Univ. Dr. Ionel Voineag. Absolvent al
Colegiului de Artă Carmen Sylva, Ploiești,
a studiat pianul, clarinetul și tot în liceu și-
a descoperit și adevărata menire și
împlinire, opera. De-a lungul timpului a
urmărit să își alcătuiască un repertoriu

divers în ceea ce privește arta cântului, ce cuprinde operă,
operetă, oratoriu, lied și chiar muzical.

Florin Simionca (bariton)

Este solist al Operei Naţionale Bucureşti
din anul 2002. Și-a început activitatea
muzicală ca instrumentist trompetist,
colaborând în perioada 1994-1996 cu
Filarmonica Banatul din Timișoara. A
ales, însă, arta cântului absolvind
Universitatea Naţională de Muzică
Bucureşti în anul 2001. A fost laureat al
Concursului „Marţian Negrea” de la
Ploiesti, al Concursului „Sabin Drăgoi” de
la Timişoara si bursier al C.E.E.
Musiktheater Austria.

Tiberius Simu (tenor)

Născut la Cluj, este absolvent al
Liceului de Muzică „Sigismund Toduță”,
unde a urmat cursuri de vioară, pian și
canto, pentru a deveni mai apoi
absolvent al Academiei de Muzică „Gh.
Dima” din Cluj, la specializarea Regie
de teatru muzical, instituție în care
activează în prezent ca asistent
doctorand la departamentul de Artele
Spectacolului Muzical. Laureat al
concursurilor de canto „Traian
Grozăvescu” de la Lugoj și „Hariclea
Darclée” de la Brăila, Tiberius Simu câștigă în 2005 o bursă
de doi ani la Accademia del Teatro alla Scala di Milano, având
posibilitatea de a-și continua studiile sub îndrumarea unor
artiști de marcă ai scenei lirice mondiale, precum Luigi Alva,
Leyla Gencer, Mirella Freni sau Renato Bruson. 

Oana-Maria Trîmbițaș (soprană)

Este solistă a Operei Naționale Române
din Cluj-Napoca. A debutat pe scena
Operei Naționale Române din Cluj-
Napoca în anul 2015, în rolul Rosinei din
Il barbiere di Siviglia de Gioacchino
Rossini. Invitată a diferitelor instituții de
cultură din țară, precum Filarmonica de
Stat „Moldova” Iași, Filarmonica de Stat
„Dinu Lipatti” Satu-Mare, Teatrul de Stat
„Regina Maria” Oradea, Filarmonica de
Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca,
abordează diverse roluri de operă și operetă. În anul 2017 a
obținut Premiul Fundației Darclée în cadrul Concursului
Internațional de Canto „Hariclea Darclée” de la Brăila.

Iustinian Zetea (bas)

A absolvit în anul 2005 Liceul de Artă
din Baia Mare, la clasa prof. Vasile
Cupșe, iar în 2009 Facultatea de
Interpretare, secția Canto la clasa prof.
univ. dr. Ionel Voineag, Universitatea
Națională de Muzică București. În 2011
și-a definitivat masterul la Univesitatea
Națională de Muzică București,
Facultatea de Interpretare, secția
Canto la clasa prof. univ. dr. Ionel
Voineag și, în prezent, este doctorand
în anul III, sub îndrumarea prof. univ.
dr. Valentina Sandu-Dediu, al aceleiași universități. Câștigător
a multor premii naționale și internaționale, Iustinian Zetea este
din 2014 angajat al Operei Naționale București.



Joi, 24 mai
NIRVANA (4)
Ora 17.00, Sala George Enescu a UNMB

Ansamblul Game

Conducerea muzicală: Alexandru Matei

Bogdan Vodă: Scales, Harmonies and Rhythms pentru
4 percuționiști (p.a.a.)
Liviu Marinescu: Speak & Spell pentru 4 percuționiști și
sunete electronice (p.a.a.)
Bogdan Pintilie: Catharsis pentru 3 percuționiști (p.a.a.)
Ștefan Niculescu: Incantations pentru 6 grupe de percuție

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

(Notă biografică la pag. 3)

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 discursul muzical, 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)

Liviu MARINESCU: Speak & Spell pentru 4 percuționiști și
sunete electronice

Liviu Marinescu este în prezent directorul
catedrei de compoziție și teoria muzicii de
la California State University Northridge,
în Los Angeles. Absolvent al Academiei
de Muzică din București în 1994, și-a
continuat studiile de specializare la
universitatea din Cleveland, urmate în
anul 2000 de obținerea doctoratului în
compoziție la universitatea din Maryland.
Lucrările sale au fost interpretate de
orchestre si ansambluri camerale de
prestigiu, precum Cleveland Chamber Symphony, Filarmonica
Bohuslav Martinu din Cehia, Orchestra 2001 din Philadelphia,
Orchestra de Camera Radio, sau ansamblul Archaeus.
Influențat la început de avangarda est-europeană a anilor ‘60
și ‘70, lucrările sale s-au apropiat în ultimul deceniu atât de
curentul spectral, cât și de muzica electronică experimentală.

Speak & Spell sugerează un peisaj suprarealist, în care
sunetele produse de jucăriile pentru copii sunt amalgamate cu
bogatul univers timbral al instrumentelor de percuție. Titlul
lucrării este inspirat de jucăria electronică portabilă cu același
nume, creată de compania Texas Instruments la sfârșitul anilor
70 pentru copiii cu deficiențe de pronunție și ortografie în limba
engleză. Componenta electronică a acestei piese a fost
realizată prin scindarea și recompunerea unor eșantioane
sonore (samples) provenite de la această jucărie, cu scopul
de a imita instrumentele membranofone și idiofone
neacordate. La rândul său, ansamblul de percuție încearcă să
se apropie și el de lumea sonoră a cuvintelor sintetizate. 
(Liviu Marinescu)

Bogdan PINTILIE (n.1993): Catharsis pentru 3 percuționiști

Aflat încă pe băncile Universității
Naționale de Muzică din București, la
clasele lui Mihai Măniceanu (licență) și
Dan Dediu (master), desfășoară o
susținută activitate componistică,
recompensată la multe competiții
naționale. Participă masterclass-uri de
compoziție la Academia Sighișoara
(2015, 2016), la Icon Arts (2017) și
primește una din bursele de excelență
ale UNMB (2018). 

Atunci când am intitulat piesa, am privit termenul catharsis
din două perspective: estetică și psihanalitică. Primul concept
are o dimensiune religioasă, cu rădăcini în Grecia Antică și
reprezintă efectul purificator al artei asupra ființei umane, prin
participarea activă la desfășurarea acesteia.  Perspectiva
psihanalitică, elaborată de Breuer și Freud, în linii generale,
reprezintă o formă de terapie ce are ca scop descărcarea unei
trăiri emoționale refulate în inconștient și care este nocivă
psihicului uman. 
Lucrarea se împarte în trei secțiuni bine conturate.  În prima,
se poate observa folosirea scărilor diatonice, a structurilor
polifonice și utilizarea preponderentă a instrumentelor
melodice de percuție. A doua secțiune, exclusiv ritmică,
începe de la o formulă elementară și se dezvoltă pe parcurs,
crește în densitate și intensitate până se atinge punctul
culminant al întregii secțiuni (cele două lovituri de Tam-tam).
Secțiunea de final, readuce în prim-plan percuția melodică
(preponderent structuri omofone), conturându-se, din punct
de vedere formal, un ABA. (Bogdan Pintilie)

Ștefan NICULESCU (1927-2008): Incantations pentru 6
grupe de percuție

S-a născut în 1927 la Moreni
(Dâmboviţa), a studiat în Bucureşti la
Academia Regală de Muzică (1941-46),
Institutul Politehnic (1946-50) şi la
actuala UNMB (1951-57), compoziţia
cu Mihail Andricu. A participat la
Cursurile Internaţionale de la Darmstadt
(1966-69), fiind invitat aici şi în calitate

de profesor (1993) şi la Cursurile de vară pentru muzică
electronică în Studioul Siemens de la München (1966).
Niculescu a predat compoziţia şi analiza muzicală la UNMB
(1963-87, apoi din nou începând cu 1993), deţinând și funcţia
de prorector onorific. A fost invitat composer-in-residence prin
DAAD în Berlin (1971-72) şi la Künstlerhaus Schloß
Wiepersdorf (1993). A fondat “Săptămâna Internaţională a
Muzicii Noi”, Bucureşti (23-30 mai 1991). A fost membru al
SACEM, Paris, al UCMR şi al Academiei Române. Printre
numeroasele distincţii ce i-au fost acordate pentru creaţia
componistică şi muzicologică, enumerăm: două premii ale
Academiei Române (pentru compoziţie - 1962, pentru
muzicologie – 1972), premii ale UCMR pentru piese simfonice
şi camerale (1975, 77, 81, 83, 85, 86, 88, 98); Premiul
Academiei Franceze pentru colaborarea la Monografia
George Enescu, 1972, Editura Academiei Române; patru
premii pentru întreaga activitate creatoare: al Festivalului de
la Montreux, „International Record Critics Award“ (1985),
Premiul „Gottfried von Herder“, Viena (1994), Marele Premiu
al UCMR (1994); Marele Premiu „George Apostu“ (1994).
„Ştefan Niculescu a deschis drumuri avangardei muzicale nu
doar din ţara sa. Creaţia sa complexă se caracterizează atât
prin bogăţia ideilor, cât şi prin calităţi expresive. Procedeele
dezvoltate de el – ale compoziţiei eterofone – aparţin celor
mai originale tehnici din muzica nouă.“ (Prof.univ.dr. Alfred
Ebenbauer, rectorul Universităţii din Viena, 5 mai 1994, la
decernarea Premiului Herder, acordat de Fundaţia Toepfer,



Hamburg). Niculescu a compus cca. 70 lucrări în aproape
toate genurile muzicale (orchestrale, camerale, vocale, operă),
iar lucrările sale au fost editate de Editura Muzicală
(Bucureşti), Editions Salabert (Paris), Ars Viva (B.Schott´s
Söhne) Musikverlag (Mainz), Gerig Musikverlag (Köln).
Înregistrări cu muzica sa (LP şi CD) au fost editate de
Electrecord (București), Erato (Paris), Olympia (London) şi
Attacca (Amsterdam). Lucrări importante – o selecţie: 5
simfonii (1956-97), dintre care: II. Opus dacicum – (1980),
Cantos, simfonia a treia, concertantă, pentru saxofon şi
orchestră (1984), IV. Deisis (1995) şi V. Litanies (1997), 3
cantate (1959-65), Heteromorphie pentru orchestră (1967),
Invențiuni pentru clarinet şi pian (1963), Aforisme după
Heraclit, pentru 20 de voci soliste (1969), UnisonosI, II pentru
orchestră (1970, 71), Ison I, II pentru orchestră (1973, 75),
Echos I pentru vioară (1977), Sincronie II pentru  orchestră
(1981), Ricercare in uno pentru sintetizator, pian şi vioară
(1984), Octuplum pentru 8 instrumente (1987), Hétérophonies
pour Montreux pentru 5 instrumente (1986), Invocatio
(simfonie corală, 1988), Chant-son pentru saxofon (1989),
Axion pentru cor de femei şi saxofon (1992), Psalmus pentru
6 voci (1993), Sequentia pentru 6 instrumente (1994),
Undecimum pentru 11 instrumente (1998). (Valentina Sandu-
Dediu)

În urmă cu mai bine de 20 de ani, împreună cu ”Game” a avut
loc - sub stricta îndrumare a lui Ștefan Niculescu – prima și
(din păcate până acum) ultima audiție a lucrării Incantations
pentru 6 percuționiști. Destinul acestei valoroase lucrări părea
a fi unul fără noroc: grafica textului și arsenalul instrumental
pretențios (două game cromatice de gonguri din Burma, o
gamă cromatică de cowbells-uri…) respingea abordarea
acestui opus. Fără a interveni pe text, am regândit configurația
instrumentelor și totodată am scris – de mână, evident – întreg
materialul pentru cei 6 percuționiști. Vreau să cred că, prin
munca mea, Ștefan Niculescu este mulțumit, iar ansamblurile
de percuție vor putea să includă Incantations în repertoriul lor
în viitor. Îmi doresc ca destinul acestei lucrări să fie sub semnul
norocului! (Alexandru Matei)

Ansamblul de percuţie GAME

(Notă de prezentare la pag. 4)

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)

GULLIVER (3)
Ora 19:00, Ateneul Român
Orchestra simfonică şi Corul Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor: Horia Andreescu
Dirijorul corului: Iosif Ion Prunner
Solistă: Alina Holender

Adrian Enescu: Mircea cel Înțelept
Joseph Haydn: Concertul nr. 2, în re major, pentru
violoncel și orchestră, Hob VIIb:2 
Piotr Ilici Ceaikovski: Simfonia nr. 4, în fa minor, op.  36

Adrian ENESCU (1948-2016): Mircea cel Înțelept

A absolvit Conservatorul de
Muzică „Ciprian Porumbescu“
din București la clasa de
compoziție a lui Aurel Stroe, apoi
a fost audient al facultății de
muzică electronică a Universității
Stanford din California
(1985/1986). Membru al Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor din România, a compus în
diferite stiluri, de la muzică electroacustică la muzică
simfonică, de la muzică ușoară la muzică de jazz. A fost
solicitat să colaboreze cu prestigioase instituții muzicale din
lume: scrie muzică de balet pentru Liliana Cosi Company –
Italia (1980, 1983, 1986, 1987, 2002), Art Center Canberra –
Australia transpunând electronic musical-urile Camelot
(stagiunea 1991-92) și Omul din La Mancha (1990-91),
muzică de teatru  - în Belgia și Olanda: King Lear (1994),
Uncle Vania (1995), Adrian Brower (1996), iar în Japonia: Iuliu
Cezar(1995), Macbeth (1997), Titus Andronicus (2010). Este
recunoscut ca unul dintre cei mai valoroși compozitori de
muzică de teatru și film, colaborând frecvent, în teatru, cu
Alexandru Darie, sau în film cu Mircea Veroiu și Dan Pița.
Lucrările sale camerale și simfonice se bucură de aprecierea
unanimă a colegilor de breaslă și a publicului larg.

Horia Andreescu (dirijor)

S-a născut la Brașov și a copilărit
într-un cartier săsesc. Între 1974-
1987 a fost dirijor la Orchestra
Filarmonicii din Ploiești. A absolvit
Conservatorul din București,
urmând apoi cursuri la Academia
de Muzică din Viena sub
îndrumarea lui Hans Swarowsky și a lui Karl Österreicher și
la Trier și München cu dirijorul Sergiu Celibidache. Este
distins cu premiul Criticii la Bienala Muzicii Contemporane în
1981 la Berlin. În 1997, Uniunea Criticilor Muzicali îl numește
"Dirijorul anului". A primit Ordinul Național "Pentru Merit" în
grad de Mare Cruce (2006). Este laureat al Premiului
Comitetului Național UNESCO Pentru Dezvoltare Culturală
(2002). Este fondatorul și dirijorul Orchestrei de Cameră
"Virtuozii" din București. A colaborat și dirijat cu mari orchestre
din Europa, printre care London Symphony Orchestra, Wiener
Symphoniker, Royal Philarmonic Orchestra, orchestrele
simfonice din Ierusalim, BBC Scottish și multe altele.

Orchestra Filarmonicii „George Enescu” 

Cu o tradiție de aproape 150 de ani, Filarmonica „George
Enescu” este un ansamblu simfonic emblematic în peisajul
muzical românesc. Fondatorul ei, Eduard Wachman, a fost
unul dintre compozitorii care și-au legat numele de
începuturile școlii naționale românești de muzică. Orchestra
și-a împletit existența cu foarte mulți muzicieni formidabili
români de anvergură internațională, precum George Enescu,
Constantin Silvestri, Sergiu Celibidache și George
Georgescu. După căderea regimului comunist, s-a aflat timp
de aproape două decenii sub conducerea dirijorului Cristian
Mandeal. În ultimul deceniu, orchestra a avut colaborări
constante și fructuoase cu dirijorii Horia Andreescu, Christian
Badea, Camil Marinescu. O putem asculta permanent în



stagiunile de la Ateneul Român, o vedem tot timpul alături de
invitați străini, o admirăm pentru repertoriul curpinzător și, de
altfel, o putem aprecia și în înregistrările deosebite realizate
(printre altele și cu integralele Enescu și Brahms). (Alice Tacu)

MATRIX (1)
Ora 19.00, Sala de Operă și Multimedia a
UNMB
Desant 2018 – Tineri compozitori români (II)
Transmisie directă prin internet de la Aarhus
(Danemarca)

Shakespeare – reloaded
Ansamblul Wahnsinn

Marius Ungureanu (violă), Barrie Webb (trombon),
Erik Sandberg (corn)

Sebastian Androne: Symposia (p.a.a.)
Șerban Marcu: ThReeILLS (p.a.a.)
Erik Sandberg: Mine eyes smell onions; I shall weep anon (p.a.a.)
Sânziana Dobrovicescu: Albastruprelungit (p.a.a.)
Catalin Cretu: Persona (p.a.a.)
Diana Rotaru: Three Lears (p.a.a.)

Concert realizat cu sprijinul
The Royal Academy of Music - Aarhus / Aalborg,

ArtDreams și Center for Dansk Jazzhistorie

Sebastian ANDRONE (n. 1989): Symposia

Sebastian Androne și-a încheiat studiile de
licență, masterat și doctorat în București,
în cadrul Universității Naționale de Muzică,
avându-l ca îndrumător și mentor pe Dan
Dediu. În urma câștigării a două burse
Erasmus, Sebastian Androne a studiat
compoziția muzicală și cu Joe Cutler,
Howard Skempton și Ed Bennett la
Birmingham Conservatoire (în cel de-al
doilea an de masterat) și cu Stefano
Gervasoni la Conservatoire national

supérieur de musique et de danse de Paris (în cel de-al doilea
an de doctorat). Muzica sa a fost interpretată atât în Europa
cât și în afara acesteia, de către ansambluri precum Quator
Diotima, Musicatreize, Tenso Chamber Choir, Looptail și de
către orchestre precum Shanghai Philharmonic, Filarmonica
George Enescu și Filarmonica Transilvania. Totodată,
Sebastian Androne este câștigătorul a numeroase concursuri
de compoziție, naționale și internaționale, printre care se
numără Concursul George Enescu, secția simfonică și premiul
Tenso Young Composers Award 2015.

În momentul în care mi s-a propus să scriu pentru ansamblul
Wahnsinn, format din trei dintre uimitorii soliști pe care i-am
auzit cântând în lucrarea Wagner Under a domnului profesor
Dan Dediu, am acceptat fără să stau pe gânduri și, mai ales,
fără să iau în considerare eterogenitatea intrinsecă a
ansamblului: violă, corn și trombon. Pus în fața acestui atribut
al ansamblului am fost mai întâi blocat, paralizat, incapabil să
îmi închipui o imagine sonoră omogenă, având la dispoziție
niște instrumente atât de pregnante, de distincte și cu o
personalitate atât de puternică (în viziunea mea). Așa că,
pornind de la aceste considerații, am pornit la drum, neștiind
exact încotro și, în cele din urmă, am imaginat un traseu
pseudo-cinematografic care m-a condus la titlul actual:
Symposia. Ca plural al englezescului Symposium (românescul
simpozion), cuvântul în sine poartă pecetea discursivității, a
consecutivității și a ideii de pluralitate discursivă. La origine,
însă, pentru cei din Antichitate, simpozionul era o continuare
a unui banchet cu cântece, a unor dansuri și unor diverse
conversații. Symposia își trage seva din toate aceste conotații,
păstrând și acea preocupare a relației eterogen-omogen. Să
divulg mai multe din detaliile acestei lucrări ar însemna să

răpesc o parte importantă din experiența pe care o poate avea
publicul. Ceea ce pot spune este că experiența scrierii acestei
lucrări a fost în sine un adevărat montaigne-rousse, presărat
de momente euforice și de izbucniri exuberante. Mulțumesc
pe această cale organizatorilor și mai ales interpreților, care
au avut o răbdare de fier cu mine și cu piesa mea! Vă doresc
o audiție plăcută! (Sebastian Androne)

Şerban MARCU (n. 1977): ThReeILLS

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. 

Piesa ThReeILLS pornește de la o idee tehnică, combinând
în cadrul titlului cuvintele „three” – trimitere la structura
ansamblului -, „trills” și „thrills”. Elementul tehnic central al
lucrării este trilul, care se naște în cadrul primei secțiuni,
pornind de la glissandi de jumătate de semiton și câștigând
treptat în amploare și viteză, și se manifestă plenar în
secțiunea a doua, mai rapidă și mai energică: o fugă. (Șerban
Marcu)

Erik SANDBERG: Mine eyes smell onions; I shall weep anon 

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. 

Mine eyes smell onions, I shall weep anon pentru violă, corn
și trombon a fost scrisă în ianuarie 2018 pentru Trio
Wahnsinn, de către unul dintre membrii acestui ansamblu.
Titlul provine din scena finală a comediei shakespeariene
”Totul e bine când se termină cu bine”, în care un personaj
secundar părăsește scena cu această remarcă (mai degrabă
ironică). Articulată într-o singulă mișcare lentă, muzica este
complet acaparată obsesiv de un singur motiv: auftaktul
primei măsuri a violei. Acest mic motiv încearcă încă de la
început să părăsească tonalitatea-mamă si bemol minor, dar
durează ceva înainte de a reuși să o facă. După o secțiune
mediană agitată, tonalitatea se reîntoarce din nou ”acasă”,
chiar mai obosită și mai tristă decât la început. (Erik
Sandberg)

Sânziana DOBROVICESCU (n.1994): Albastruprelungit

Sânziana-Cristina Dobrovicescu este o tânără violonistă,
compozitoare și scriitoare, în prezent studentă a Universității
Naționale de Muzică din București, la clasa de compoziție a
conf. univ. dr. Bogdan Vodă. Licențiată în interpretare
instrumentală-vioară a aceleiași universități, sub îndrumarea
conf. univ. dr. Florin Croitoru, tânăra s-a remarcat încă de la
o vârstă foarte fragedă, obținând în decursul anilor numeroase
premii naționale și internaționale și, de asemenea, fiind



invitată să susțină recitaluri și concerte ca
solistă în Franța, Polonia, Slovacia, Italia,
Rusia, Turcia, Kazahstan și Danemarca.
În paralel, Sânziana a obținut numeroase
premii naționale în literatură, publicând în
anul 2016 un roman intitulat ”Măștile
Fericirii”. Ca și compozitoare, aceasta a
debutat recent pe scenele internaționale,
având premiera operei instrumentale
”Shadows” pe 28 aprilie 2018, Aalborg,
Danemarca. Totodată, alături de actrița
Ioana Nițulescu a lansat proiectul de
teatru și muzică contemporană ”PE dinăuntru”, cu premiera la
Karlsruhe, Germania, 25 aprilie 2018. În prezent, Sânziana
este angrenată în numeroase proiecte artistice sincretice
naționale și internaționale, fiind aleasă în 2018 să facă parte
din bursierii programului Tinere Talente susținut de Fundația
”Principesa Margareta a României”.

Pornind de la multitudinea de stări şi semnificații pe care
albastrul le poate transpune, piesa îşi propune să suprapună
elemente precum viața, singurătatea, tristețea şi credința cu o
confruntare permanentă a conştiinței individuale în fața
timpului. Compozițional, piesa este o deconstrucție a texturilor
îmbogățite de particularități timbrale care pe măsură ce muzica
evoluează, descoperă fiecare instrument în parte ca pe o
revelație a căutării interioare, ca pe o maturizare a percepției
temporale asupra sunetului. (Sânziana Dobrovicescu)

Cătălin CREȚU (n. 1971): Persona

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)

„Persona este ceea ce cineva de fapt nu este, ci ceea ce el și
ceilalți cred că este.” (Carl Gustav Jung) Lucrarea surprinde
artistic ipostaze psihologice și caracteriologice pe traiectoria
dintre Sine și un Alter-ego difuz, încarnând muzical măști ale
Eului și metamorfozele sale cotidiene prin dinamicul sinuos
labirint al conștiinței, radiografii ale avatarurilor personalității
generate de ciocniri aleatorii în biliardul arhetipal jucat de
psihic cu lumea. (Cătălin Crețu)

Diana ROTARU (n.1981): Three Lears - mini-tragedie bufă
pentru trei muzicieni-actori

Diana Rotaru 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 lector 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. (www.dianarotaru.com)
Three Lears are ca personaje trio-ul de “nebuni” din celebra
piesă a lui Shakespeare: Lear (nebun cu masca lucidității),
Bufonul (vocea Adevărului sub masca băşcăliei) şi Sărmanul
Tom (lucid deghizat în nebun). I-am transformat în trei
ipostaze ale regelui Lear, trei proiecții ale sale: violă, corn şi
trombon. Am decupat câteva pasaje din Shakespeare până
când le-am transformat într-un dialog absurd care urmează o
cronologie proprie (Act I.4, III.2, III.6). Cele patru părți ale
lucrării se cântă fără întrerupere: 1. The Mad King / Regele
nebun; 2. Threnody for a Fool / Trenodie pentru un bufon
(Passacaglia lugubre); 3. Intermezzo: Fanfara(de); 4. The
Judgment / Judecata. Lucrarea este scrisă pentru şi la
îndemnul minunaților muzicieni din Ansamblul Wahnsinn:
Marius Ungureanu, Barrie Webb şi Erik Sandberg. (Diana
Rotaru)

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)

(Notă biografică la pag. 3)

MATRIX (2)
Ora 21:00, Sala Auditorium a UNMB

"CRAZY WORLD" 

Nicolas Simion ENSEMBLE

Nicolas Simion (saxofoane, flaut, clarinet), Antonis
Anissegos (pian), Sorin Romanescu (chitară &
electronics), Ivanov Vladimir (sound designer)

Din varianta actuală a proiectului Crazy World fac parte
următorii muzicieni: excelentul pianist și compozitor grec
Antonis Anissegos, care trăiește la Berlin, saxofonistul și
compozitorul Nicolas Simion, care trăiește la Köln, Sorin
Romanescu la chitară și electronics, un improvizator foarte
original și talentatul sound designer Ivanov Vladimir. 
Cvartetul va prezenta un mélange între jazzul modern și
muzica improvizată (improvisierte Musik), lăsând să se
întrepătrundă culoarea sunetului acustic pur cu cea a
sunetului electronic, muzica notată cu improvizațiile spontane
etc. Prin experiența și viziunea celor patru artiști veți putea
descoperi o muzică plină de spirit, ce redă, într-o anumită
măsură, lumea surprizelor în care trăim! Ne aflăm într-un
moment de mari schimbări și transformări sociale și culturale,
iar muzica (arta, în general) este o oglindă a ceea ce ne
înconjoară, a acestei "lumi nebune" în care trăim! Nu ne
rămâne decât să ne păstrăm tradiția și cultura, căci timpul și
istoria ne-au arătat că, de fapt, atât rămâne în urma noastră....
AMIN și de la capăt! (Nicolas Simion)



Vineri, 25 mai
ULISE (3)
Ora 17, Sala de Operă și Multimedia a UNMB
Portret cu prieteni (I)
Omagiu lui Liviu Dănceanu

Ansamblul Archaeus (fondator: Liviu Dănceanu)

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

Dirijor: Mircea Pădurariu

Heptaih op.123 pentru ansamblu 
Aliquote pentru ansamblu 
Exerciții de admirație - Greci, Evrei
Seganomia pentru cvintet de joagăre  
Op. 80 pentru ansamblu 

Liviu DĂNCEANU (1954-2017)

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. A fost profesor la
Universitatea Națională de Muzică din București, iar creația și
activitatea sa au fost încununate cu numeroase premii.
(Benedicta Pavel)

Adoptând o atitudine obiectivă vizavi de materialul muzicii
bizantine și beneficiind de aportul unui ethos balcanic
pronunțat, lucrarea Heptaih op.123 oferă, ca printr-o proiecție
fotografică, o manieră de interpretare contemporană a
melosului bizantin. Scrisă cu fantezie și bine structurată tehnic
și temporal, piesa încorporează și coroborează în mod fericit
o lume timbrală ingenioasă cu un spirit arhivistic pronunțat.
(Referatul Biroului Secției de muzică simfonică, operă și
cameră din 23.02.2011)

Admirația este, în ultimă instanță, ca o haină care ne
protejează de urâțenia lumii. Admiri anume ceva pentru că îți
este aproape, intim asociat naturii tale imanente ori,
dimpotrivă, pentru că este purtătorul a ceea ce îți dorești fără
rest întru împlinirea și desăvârșirea ființei tale depline.
Admirația se exersează. Ca și ura. Numai că, exersând ura,
avem toate șansele să ne rătăcim în viață sau să ne
destrămăm precum arborii ce își pierd frunzele în bătaia
vântului, în timp ce, exersând admirația, ne regăsim în fiecare
lucrare sau persoană prețuită, împăcându-ne, miraculos, cu
noi înșine. Aceste Exerciții de admirație privesc mai multe
etaje ale edificiului afectiv pe care l-am înălțat în peregrinările,
dar și în popasurile mele printre indivizi, colectivități umane,
culturi muzicale… Primul etaj este cel în care locuiesc
admirabilii mei prieteni archaei. Datorită lor s-au ivit, până la
urmă, 21 de exerciții, în fond tot atâtea duete ce acoperă
totalitatea aranjamentelor a șapte elemente (numărul
instrumentiștilor din ”Archaeus”) luate câte două. Al doilea etaj
este cel în care se adăpostește câte o entitate etnică, motiv
al recursurilor la caracteristicile sonore (și nu numai) capabile
să de-conspire etnia în cauză ce este, de altfel, menționată
în subtitlul pieselor, derogată fiind de orice morgă ori ștaif

grație inserării în preambulul duetelor a câte unui banc
ilustrativ. În sfârșit, al treilea etaj este proprietatea unor mari
personalități componistice, determinante pentru destinul
muzical al etniilor respective și, prin ricoșeu, pentru orizontul
restitutiv al archaeilor. Exerciții de admirație op. 101 au fost
compuse în anii 2004-2005. (Liviu Dănceanu)

Aliquote op. 63 a fost compus 1994 și pornește de la numere
prime și raporturi simple, pentru a ajunge la un întreg sonor
complex, caracterizat prin ubicuitate și izotropie. Termenul
Aliquota definește în matematică o parte a unui tot, conținută
în ele de un anumit număr întreg de ori. Exploatat muzical
principiul aliquotei se exprimă aici prin armonice naturale
abordate ca părți ale sunetului fundamental. (Liviu Dănceanu)

Seganomia op. 70 a fost compusă în anul 1977. Lucrarea
(destinată unui singur și oarecum insolit tip de instrument -
ferăstrăul) reface în chip simbolic parcursul fenomenului
muzical de la faza primordială, trecând prin faza sintonică,
prin faza subordonării, până la faza atomizării. Este o
comandă a universității Wisconsin din Millwaukee. (Liviu
Dănceanu)

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)

Mircea Pădurariu (dirijor)

Mircea Pădurariu a studiat dirijatul la
clasa profesorului Petru Andriesei și a
participat, de asemenea, la cursuri de
măiestrie susținute de nume
importante ale vieții muzicale
românești, precum Tiberiu Soare și
Christian Badea. Fiecare apariție

scenică a lui Mircea Pădurariu, fie că este în fața unei formații
a instituției bucureștene sau a orchestrelor „Lanto” și
„Constantin Silvestri”, este una plină de vigoare. În 2014, ia
parte la prima ediție a Festivalului de Percuție, în compania
formației GAME, și se ocupă de înființarea ansamblului pAs
cLassique, ca apoi să plece într-un turneu în Franța, alături
de orchestra „Altissimo”, pentru a participa la Festivalul
Eurorchestries. În 2015 participă la concertul aniversar GAME
20 și dirijează Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești.
Din 2017, după dispariția prematură a lui Liviu Dănceanu,
dirijează în repetate rânduri ansamblul Archaeus, la
solicitarea membrilor acestuia. 



GULLIVER (4)
Ora 19, Studioul Mihail Jora al Radio România
Centenarul Marii Uniri de la 1918
Orchestra Națională Radio
Corul Academic Radio
Corul de copii Radio

Dirijor: Valentin Doni
Dirijorul Corului Academic Radio: Ciprian Țuțu
Dirijorul Corului de Copii Radio: Voicu Popescu
Soliști: Irina Iordăchescu (soprană), Geanina
Munteanu (mezzosoprană), Daniel Filipescu (bariton)
Recitator: Ion Caramitru

Tiberiu Olah: Suita din filmul ”Mihai Viteazul” pentru cor
și orchestră
Liviu Glodeanu: Un pământ numit România – oratoriu
pentru soliști, cor mixt, cor de copii și orchestră (versuri
de Nichita Stănescu)

Tiberiu OLAH (1928-2002): Suita din filmul ”Mihai Viteazul”
pentru cor și orchestră

Născut la 2 ianuarie 1928 în comuna
Arpăşel din Maramureş, România, a
urmat cursurile Academiei de Muzică
din Cluj (1946-1949) şi apoi pe cele ale
Conservatorului “P. I. Ceaikovski” din
Moscova (1949-1954, la clasa de
compoziţie a lui Evghenii O. Messner).
Între 1967-1968 participă la
Internationale Ferienkurse für neue
Musik din Darmstadt, iar în 1969-70
beneficiază de o bursă de creaţie
DAAD la Berlin. Din 1958 a predat

compoziția la UNMB. 
Premiată de multe ori în decursul timpului (amintim doar
premiul Academiei Române – 1965; premiul internaţional
Koussevitsky al criticii de disc – 1967; marele premiu UCMR
pentru întreaga activitate – 1993) şi interpretată la diverse
festivaluri internaţionale, vasta sa creaţie cuprinde muzică
vocală şi instrumentală, corală, simfonică şi vocal-simfonică,
muzică de teatru şi de film. Partiturile sale sunt publicate de
Editura Muzicală (Bucureşti) şi de Editura Salabert (Paris).
Încă de la primele sale opusuri, Tiberiu Olah a elaborat o
sinteză între limbajul post-serial şi cel modal. Extrăgându-şi
anumite idei de ordin melodic (eterofonia) sau ritmic (sistemul
parlando-rubato) din universul muzicilor de tradiţie orală,
compozitorul le metamorfozează tehnic într-o construcţie
abstractă ce păstrează însă expresivitatea şi farmecul sonor.
Adesea, materialul componistic de bază se constituie din
structuri modale elementare, minimale, de 3-4 sunete, ce sunt
supuse unor transformări continuue. La rândul său, ritmica
pendulează între giusto-silabic şi parlando-rubato, favorizând
astfel necesarele contraste expresive. Alături de modalităţile
de spaţiere intervalică, subtilităţile timpului muzical, ale
condensării şi dilatării acestuia, sunt o preocupare constantă
a compozitorului (vezi spre exemplu ciclul “Omagiu lui
Brâncuşi” – 1963-1967 – format din “Coloana fără sfârşit”,
Sonata pentru clarinet solo, “Spaţiu şi Ritm”, “Poarta sărutului”
şi “Masa tăcerii”).
De-a lungul timpului, o seamă de alte principii creatoare îşi fac
apariţia în gândirea compozitorului. Bunăoară, principiul
autosuprapunerii mai multor lucrări de sine stătătoare este
exploatat în ciclul “Armonii” (1975-1980). Începând cu anii ’80,
limbajul muzical al lui Tiberiu Olah se simplifică în sensul unei
esenţializări a materialului modal. Reconsiderarea pentatoniei
şi a trisonului major – în Simfonia a II-a (1987), spre exemplu
– sunt coordonatele noului limbaj pe care compozitorul îl
numeşte “paratonal”. Totodată, o anumită concepţie
metastilistică se face simţită în lucrări precum Simfoniile a III-a
(1989) şi a IV-a (1990) sau Concertul pentru saxofon şi
orchestră (1991), opusuri ce recurg la aluzii şi parafraze ale
unor fragmente din Mozart sau Beethoven. (Ștefan Firca)

Liviu GLODEANU (1938-1978): Un pământ numit România
– oratoriu pentru soliști, cor mixt, cor de copii și orchestră
(versuri de Nichita Stănescu)

S-a născut în judeţul Cluj, în 1938, s-a
stins din viaţă când încă nu împlinise
40 de ani, în 1978, la Bucureşti. A
studiat la actuala Academie de Muzică
din Cluj (1955-57, printre alţii armonia
cu Liviu Comes) şi la UNMB (1957-61,
compoziţia cu Marţian Negrea). A
lucrat pentru scurt timp ca profesor de
muzică (1961-63), ca cercetător
ştiinţific la Institutul bucureştean de
folclor (1961-62), apoi ca lector la
Filarmonica “G.Enescu” din Bucureşti.

A publicat studii şi eseuri, compoziţiile sale au fost premiate
de UCMR şi de Academia Română.
Figură proeminentă a generaţiei sale, Glodeanu rămâne, în
scurta sa existenţă, unul din cei mai importanţi compozitori
români de după 1950. Profunzimea atitudinii sale modern-
novatoare reprezintă o trăsătură consecventă în toate
genurile abordate. A scris muzică de teatru şi de film, opera
Zamolxe (1969), opera-balet Ulysse (1972), lucrări vocal-
simfonice (oratoriul Un pământ numit România, 1977),
simfonice (Studii pentru orchestră, 1967; Simfonii pentru
instrumente de suflat (1971), concertante, camerale (2
cvartete de coarde, Invenţiuni pentru cvartet de suflători şi
percuţie, 1963), corale (Incantaţie pentru cor mixt, flaut,
clarinet şi percuţie, 1965; Sabaracalina pentru cor mixt, 1973),
vocale. (Valentina Sandu-Dediu)

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)

Corul de Copii Radio

Înfiinţat în 1945, Corul de Copii Radio a avut o evoluţie
spectaculoasă încă de la apariţia sa în peisajul muzical
românesc. Fondatorul său, dirijorul Ion Vanica, urmat de
Elena Vicică şi Eugenia Văcărescu Necula, au contribuit
deciziv la destinul artistic al ansamblului, făcând din acesta o



adevarată şcoală de educaţie prin muzică a tinerelor generaţii.
Aici şi-au deschis calea carierei artistice Ileana Cotrubaş,
Silvia Voinea, Maria Hurduc, Cornelia Angelescu, Voicu
Enăchescu, George Crăsnaru, Dan Dumitrescu, Roxana
Briban, Roxana Constantinescu, Cristina Radu şi mulţi
alţii.Performanţele corului sunt permanent valorificate în
emisiuni de radio şi televiziune, în înregistrări radiofonice
speciale şi în apariţii discografice. Recitalurile, concertele “a
cappella”, contribuţiile aduse interpretărilor unor capodopere
vocal-simfonice, alături de Orchestra Națională Radio,
Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Filarmonicii George
Enescu, Filarmonica din München, Orchestra de Stat
Bavareză, sub bagheta unor dirijori români de notorietate ca
Iosif Conta, Ludovic Bács, Horia Andreescu, Cristian Badea,
Jing Wang, Lawrence Foster, Wayne Marshall, Zubin Mehta,
au dezvăluit calităţile interpretative de excepție ale formaţiei. 

Valentin Doni (dirijor)

Născut în Republica Moldova, a început cariera de dirijor la
conducerea orchestrei de muzică a companiei de stat
Teleradio – Moldova și apoi adesfasurat o bogată activitate
artistică: a fost dirijor al orchestrei simfonice a Filarmonicii
Naționale din Republica Moldova (1991–1998), director artistic
al Sălii cu Orgă din Chișinău, dirijor al Orchestrei Naționale de
Cameră (1997-1999), prim-dirijor al orchestrei simfonice a
Filarmonicii Naționale din Republica Moldova (1998–2004),
director artistic al aceluiași ansamblu între 2000 – 2001, și, din
2004 până în prezent, Valentin Doni ocupăpoziția de dirijor
permanent al Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău. A realizat
turnee în Italia, Spania, Portugalia, România, Franța, Austria,
Ucraina, Coreea de Sud, însumând peste 300 de concerte.

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. 

Voicu Popescu (dirijor)

Absolvent al Universităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşti, a început
activitatea dedicată artei corale ca
membru al Corului Naţional de Cameră
„Madrigal” condus de Maestrul Marin
Constantin. Ulterior, a colaborat cu
această formaţie în calitate de maestru
de cor, dirijor principal şi director artistic.
În 1994 a înfiinţat corul SOUND şi apoi
Fundaţia CulturalăSOUND, prin care a
organizat în România festivaluri,

simpozioane şi masterclass-uri corale şi a participat la
evenimente artistice în ţară şi străinătate.Mai întâidirijor
secund (din 1998), apoi, din 2004, dirijor principal, a realizat
înregistrări speciale pentru Fonoteca Radio, a participat la
stagiunile de concerte cu programe vocal-simfonice şi a
cappella. Multiple prezenţela turnee, festivaluri şi concursuri
internaţionale i-au adus aprecierea criticii de specialitate şi
numeroase medalii şi premii. Este membru în Consiliul Coral

Olimpic, organizator al Olimpiadei Mondiale Corale şi
preşedinteal Biroului naţional al Federaţiei Corurilor din
Uniunea Europeană. Totodată, Voicu Popescu a scris articole
în publicaţii de specialitate din ţară şi străinătate, a fost invitat
să susţină workshop-uri la Torino, Milazzo, Barcelona şi
Chișinău, şi a fost membru al unor jurii naţionale şi
internaţionale (Bulgaria, Grecia, Macedonia, Italia, Republica
Moldova).

Irina Iordăchescu (soprană)

S-a născut la București, într-o familie de
artiști, tatăl său fiind baritonul Dan
Iordăchescu. Cu o carieră impresionantă,
desfășurată în țară și în străinătate, cu
prezențe pe mari scene de operă ale lumii
(Scala, Ravenna, Catania, Glyndebourne,
Moscova, Sankt Petersburg, Bruxelles)
având un repertoriu cuprinzând opusuri
baroce, clasice și romantice, soprana Irina
Iordăchescu este solistă a Operei Naționale

București. A câștigat premii naționale și internaționale
(Vercelli, Murcia, Catania, Atena) și abordează deopotrivă
muzica de operă și pe cea vocal-simfonică.

Geanina Munteanu (mezzosoprană)

Este absolventă a cursurilor
Academiei Europene de Muzică
Barocă din Ambronay (Franţa). A
colaborat, în calitate de solistă a
Filarmonicii "George Enescu", cu
dirijorii Sergiu Comissiona, Jin
Wang, Cristian Mandeal, Horia
Andreescu, Ludovic Bacs,
Remus Georgescu, Alain Paris, Daisuke Soga, Marc Tardue
ş.a. A participat la turnee în Japonia (cu Simfonia a IX-a de
Beethoven), Germania (arii din opere), Franţa şi Belgia (Lully
- rolul Melissse în Cadmuse et Hermiones).

Daniel Filipescu (bariton)

Absolvent al UNMB (1998), la clasa
Eleonora Enăchescu, a mai studiat Claudia
Eder şi Luciana Serra. Susține recitaluri și
colaborează cu diferite instituții de
spectacole, interpretând roluri de operă,
operetă, muzică vocal-simfonică. În anul
2002 devine solist al Operei Naţionale
Bucureşti, având un repertoriu impresionant.



Sâmbătă, 26 mai
Ora 9, Sala Dinu Lipatti a UNMB

Simpozion de muzicologie

Secțiunea I: Tiberiu Olah

Secțiunea a II-a: Liviu Glodeanu

Coordonator: Olguța Lupu

Ora 11, Sala de proiecție a UNMB
Conferința interpretului (ceas mecanic) și compozitorului
Franz Tröger (Germania)

Franz TRÖGER

Născut la Kempten, absolvă pianul,
compoziția și istoria la München și
Berlin. Activează ca director
muzical și instrumentist la
Stadttheater Basel, la Züricher
Theater am Neumarkt și la  E.T.A.-
Hoffmann-Theater Bamberg. Se
specializează în compoziția pentru
ceas mecanic și totodată este
profesor asociat Berliner Hochschule für
Schauspielkunst. 

MATRIX (3)
Ora 17, Sala George Enescu a UNMB
Ansamblul airborne extended (Austria)

Elena Gabbrielli (flaute), Sonja Leipold,
(clavecin/keyboard), Caroline Mayrhofer,
(blockflöte/flaut Paetzold), Coline-Marie Orliac (harpă)

Matthias Kranebitter: pancrace royer
Margareta Ferek-Petric: firewalk with(out) me
Alexander Kaiser: The difficulty of crossing a field 
Hannes Kerschbaumer: not.to
Salvatore Sciarrino: Duo: Siciliano or Fauno che fischia
a un merlo
Manuel Zwerger: Hypotrophy
Adina Dumitrescu: Masken

Concert realizat în colaborare cu Forumul Cultural Austriac și 
Societatea Internațională de Muzică Contemporană (IGNM-SIMC)

Matthias KRANEBITTER (n.1980): pancrace royer

Născut la Viena, a studiat
compoziția electroacustică cu
Dieter Kaufmann și German Toro-
Perez, precum și compoziția
defilm și multimedia cu Klaus-
Peter Sattler la Universitatea de
Muzică vieneză. Și-a continuat
studiile la Conservatorul din
Amsterdam, precum și la Universitatea din Graz, cu Alexander
Stankovski și Beat Furrer. 

Muzica lui Matthias Kranebitter este caracterizată de aspecte
ale societății noastre media, de la o acumulare densă și
pestriță a sunetelor ordinare ale vieții de zi cu zi, până la un
potop sonor hiper-eterogen și zburdalnic-colorat, o distorsiune
comică, grotescă a gesturilor muzicale clișeizate cu o
ambivalență ironică, tinzând spre o art-brut muzicală eliberată
de cultură. În lucrarea pancrace royer el utilizează materialul
armonic și melodic a pieselor de clavecin de secol XVII ale lui
Pancrace Royer și îl pune într-un nou context.

Margareta FEREK-PETRIC (n. 1982): firewalk with(out) me

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), face parte din comitetul Societății Austriece
de Muzică Contemporană (din 2015), iar în 2018 i s-a acordat
premiul Josip Štolcer Slavenski.

Lucrarea firewalk with(out) me este inspirată de serialul Twin
Peaks și lucrează cu ambiguitatea sonorității, aducând la
suprafață elemente fantastic-supranaturale. Suprarealismul
evenimentelor ritmice și melodice se amestecă cu
reminiscențe indirecte ale mișcărilor simple de semiton,
caracteristice coloanei sonore a serialului. Astfel,
nefamiliarul/înspăimântătorul se amestecă cu familiarul.
(Magdalena Ferek-Petric)

Alexander KAISER (n. 1985): The difficulty of crossing a field

S-a născut la Bruneck, în Italia, și a
studiat compoziția cu Christian
Minkowitsch la Vienna și cu Beat Furrer
la Graz. În 2011, 2013 și 2014 a fost
finalist al concursului de compoziție
Radio Ö1 Bursa Talentelor. Actualmente
studiază muzicologia la Universitatea din
Viena și desfășoară o activitate
componistică ca liber profesionist.

The difficulty of crossing a field II (2016):
linii încep să se miște, căutând o cale înspre afară –
spasmodic, viguros, pierzându-și stabilitatea din ce în ce mai
mult. Recognoscibilă de departe, aparenta ordine interioară
se schimbă. Micile dereglări de la început devin mai mari, mai
dure, mai interesante. Pare imposibil să faci următorul pas.
(Alexander Kaiser)

Hannes KERSCHBAUMER (n.1981): not.to

Născut la Brixen, în Italia, a studiat
compoziția cu Gerd Kühr, Pierluigi
Billone, Beat Furrer și Georg Friedrich
Haas. Muzica sa a fost cântată în
festivaluri din lumea întreagă. În 2009 a
luat premiul Musikförderungspreis al
orașului Graz, în 2014 bursa de
compoziție Andrzej-Dobrowolski, iar în
2017 îi este acordat premiul de
compoziție Erste Bank, precum și premiul
OPER.A 20.21 al fundației Haydn. Este

cofondator al ansamblului chromoson, director artistic al
„hörbar! tag der neuen musik“ și membru al trio-ului electronic
“dark matter”. Trăiește ca liber profesionist în Innsbruck
(Austria).

Mai este ceva de descoperit în suprafața sonoră? Hannes
Kerschbaumer răspunde acestei întrebări cu da. El definește
explorarea microtoniilor ca ”disecții sonore” și analizează
sunetul cu mijloace electronice, pentru a-l transfera apoi din
nou instrumentelor. În piesa sa not.to lucrează cu sunete de
flaut piccolo și blockflöte Paetzold, care sunt amplificate și
distorsionate cu microfoane de contact. 

Salvatore SCIARRINO (n.1947):
Duo: Siciliano or Fauno che
fischia a un merlo

Născut la Palermo, trăiește și
lucrează la Umbria, în Italia.
Lucrări i-au fost cântate la
Schwetzinger Festspiele,



Donaueschinger Musiktage, Witten, Salzburg, New York, Wien
Modern, Wiener Festwochen, Berliner Festspiele Musik,
Holland Festival, Alborough, Festival d’Automne (Paris),
Ultima (Oslo). Muzica sa e publicată de Ricordi, iar discografia
este impresionantă: peste 70 de CD-uri, dintre care multe au
fost premiate la nivel internațional.

Sonoritatea fragilă, șuierătoare și tremurătoare, care constituie
marca lui Salvatore Sciarrino, este probabil cel mai bine
înfățișată de flaut. Solo-urile flautistice languroase ale
Preludiului la După-Amiaza unui faun de Debussy planează
în fundalul piesei Fauno che Fischia a Un Merlo pentru flaut și
harpă. Piesa este inspirată de o pictură a lui Böcklin și
locuiește o lume a rezonanțelor, fluierăturilor și șoaptelor,
elemente atât de recognoscibile ale stilului lui Sciarrino.

Manuel ZWERGER (n.1992): Hypotrophy

S-a născut la Bolzano, în Italia, unde a
studiat oboiul, apoi a continuat cu studiul
compoziției la Innsbruck, cu Hannes
Kerschbaumer, Wolfram Schurig,
Sebastian Themessl. Actualmente este
masterand la Royal Academy of Music,
Århus, unde studiază compoziția cu
Simon Steen-Andersen și Niels
Rønsholdt. În 2017/19 a primit o bursă de
la Akademie Musiktheater heute
(Deutsche Bank Stiftung), iar în 2018 i s-a
acordat bursa de compoziție Hilde-Zach, la Innsbruck.

Hypertrophy (de la termenul medical hipertrofie - creștere sau
acumulare excesivă, de orice fel) este un trio pentru harpă,
clavecin și blöckflote. Toate cele trei instrumentele sunt
preparate și nu sunt mânuite, fiecare, de către o singură
persoană, căci anumite acțiuni cer mai multe persoane. Setup-
ul se construiește în timpul piesei din ce în ce mai mult, până
când fiecare dintre interprete ajunge să cânte la câte două
instrumente în același timp. (Manuel Zwerger)

Adina DUMITRESCU (n. 1964): Masken pentru flaut,
blockflöte tenor/contrabas, harpă și clavecin

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).  

Masken (2018) pentru flaut, blockflöte tenor/contrabas, harpă
și clavecin este un joc cu măști, creat pe două niveluri. Primul,
cel al celor patru măști vizibile, este identificabil din primul
moment. Al doilea nivel este de natură temporală și se
evidențiază pe măsură ce măștile vizibile produc șase afirmații
care se înlănțuie și se amestecă. Construite astfel încât
amprentele lor stilistice să se contureze ușor și repede, cele
șase afirmații se comportă și ele ca niște măști dintr-un joc cu
măști. Conversația se va urmări fără dificultate, iar naturalețea
și simplitatea ei vor putea să iasă în evidență. Lucrarea este
scrisă în memoria a doi prieteni, Mihai Drăghicescu și Nucu
Teodoreanu, mult prea devreme plecați dintre noi. Am râs de
multe ori împreună și de fiecare dată a fost tare bine. (Adina
Dumitrescu)

Ansamblul airborne extended

Ansamblul airborne extended a fost înființat
la Viena în 2013. Acest cvartet feminin
interpretează muzică nouă cu sau fără
sunete electronice, având în componență
instrumente precum harpa, clavecinul,
flautul, mai multe blockflote și flaute
Paetzold. Prezențe diverse în Europa, la
diverse festivaluri, i-au întărit prestigiul și
diversificat paleta stilistică cu compoziții de
avangardă, scrise de compozitori consacrați
sau debutanți, fiind parte din programul austriac NASOM
2018/19. Până acum, următorii compozitori i-au dedicat
lucrări: Hannes Kerschbaumer, Paolo Rimoldi, Bernhard
Lang, Manuela Kerer, Caroline Profanter, Joanna Wozny,
Fernando Riederer, Wolfgang Mitterer, Bernhard Geigl,
Elisabeth Harnik, Tomasz Skweres, Alexander Kaiser,
Matthias Kranebitter, Margareta Ferek-Petric, Elisabeth
Schimana, Arturo Fuentes, Mirela Ivcevic, Peter Jakober,
Stefano Gervasoni, Gabriele Manca, Mario Pisati, Giorgio
Magnanensi. (www.caroline-mayrhofer.net/english/airborne-
extended)

NIRVANA (5)
Ora 19, Sala George Enescu a UNMB
Portret cu prieteni (II)
Omagiu lui Thomas Beimel

Diana Moș (vioara I), Petru Nemțeanu (vioara II),
Marian Movileanu (violă), Mircea Marian (violoncel),
Adriana Maier (pian)
Invitat: Franz Tröger (Germania), ceas mecanic

Thomas Beimel: Sonata memoria pentru ceas mecanic
Thomas Beimel: ugarit – cvartet de coarde
Dan Dediu: BeiT - in memoriam Thomas Beimel pentru
cvartet de coarde
Thomas Beimel: Kaleidoskop pentru ceas mecanic
Thomas Beimel: Aria – trio pentru vioară, violoncel și pian
Franz Tröger: Trei piese pentru ceas mecanic

Concert realizat cu sprijinul Villa Concordia Bamberg -
Internationales Künstlerhaus

Thomas BEIMEL (1967-2016)

S-a născut la Essen și a studiat la Folkwang
Hochschule (din același oraș) compoziția
cu Konrad Grahe și viola cu Karin Wolff. A
continuat studiile în pedagogie
instrumentală la Hochschule für Musik im
Rheinland, între 1988-1992. În 1989 a
fondat împreună cu Ortrud Kegel, Gunda
Gottschalk, Karola Pasquay și Ute Völker
ansamblul de improvizație Partita Radicale,
cu care a avut turnee internaționale de
succes, inclusiv în România. În 1997, a
început studiile private de compoziție cu Myriam Marbe la
București, totodată specializându-se, ca muzicolog și om de
radio (colaborator de marcă al DeutschlandFunk) în
cercetarea muzicii noi din România și din Europa de Est. A
scris opere, muzică de cameră și vocală. În 2005/06 a obținut
o bursă la Villa Concordia – Bamberg și a fost composer-in-
residence al orchestrei de cameră bavareze Bayerisches
Kammerorchester. A murit, subit, la Wuppertal, la vârsta de
49 de ani.



Dan DEDIU (n. 1967): BeiT - in memoriam Thomas Beimel
pentru cvartet de coarde

(Notă biografică la pag. 10)

Scurta piesă pe care am scris-o pentru cvartet de coarde și
care este închinată memoriei lui Thomas Beimel (titlul preia
litere din numele său, dar totodată semnifică, în ebraică,
”casă”, ”cămin”) se articulează pe schema unui palindrom
imperfect, formă muzicală cu care îmi place să experimentez
diverse soluții, și pe care am am folosit-o, la scară mai mare,
în lucrări orchestrale precum Grana sau Levante. Prima audiție
a lucrării a avut loc în 2017 în Germania, la Bamberg, în
interpretarea cvartetului ”Minguet”, cu ocazia comemorării
compozitorului. (Dan Dediu)

Cvintetul cu pian 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. Cvintetul cu pian 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), Adriana Maier (pian). 

MATRIX (4)
Ora 21, Green Hours Club
Irinel Anghel: GHOSTPHONY - metal-medieval
regression / experimental concert & ghostperformance

Irinel Anghel (voce), Rotheads - Bogdan Frigioiu
(chitară electrică), Mircea Honceriu (chitară electrică),
Alexandru Bîrsan (chitară bas), Matei Gheorghe
(tobe) -, Gabriel Leaşcu (live electronics), Călin
Torsan (saxofon) și ghostperformers Daniel Stancu,
Paul Dunca, Georgiana Dobre, Iulia Sima, Valentina
Iordache, Alina Tofan, Ioana Pînzariu, Luiza Mitu,
Alexandra Dascălu, Alex Maxim, Robert Băjenaru,
Teo Vărzaru, Sorina Mihalache, Mihai Dragomir

Sonorizare: Green Sound Team

Ghostphony de Irinel Anghel

Regresie actuală metalmedievală 
pentru o uitare memorabilă 
cu prezenţabsenţe de o claritate neclară
şi feţefărăfeţe în mişcare statică. 
Un experiment artistic-social 
într-o realitate fictivă unde te poti întâlni cu:
femeia care nu vede când e afară şi nu aude când e în interior
un Cerber-Divă
un saxofon canin
o trupă de ghostheads
nonforma lipită de zid
creatura din lesă cu un singur ochi
cerşetorul care îţi dă bani
gheişa cu salată de hârtie
dansatoarele nevăzute
florăreasa de ceară
un torţionar din alt timp
un ghid pentru treptele infernului
cea despre care nu se spune nimic.

Irinel ANGHEL (n.1969)

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, cu Octavian Nemescu, iar din 2003
colaborează frecvent cu muzicieni specializați în diverse
genuri muzicale din afara ariei clasice. (Alice Tacu)



Duminică, 27 mai
ULISE (4)
Ora 11, Aula UCMR

Recital de lieduri

Bianca Luigia Manoleanu (voce), Remus Manoleanu (pian)

Witold Lutoslawski: Triptyk Ślas̜ki (1951), transcripție
pentru voce și pian de Jerzy Kornowicz

Pawel Mykietyn: Din ciclul Shakespeare`s Sonnets (p.a.r.)   
Let me not the marriage of true minds
Why didst thou promise such a beauteous day

Angelo Inglese: Madrigale dei Sogni (din L`Isotteò de
Gabriele D`Annunzio) (p.a.r.)

I. O bel fanciullo Agosto...
II. La luna che pendea ne`l ciel felice...
III. Ella reggea con le due man levate...

Livia Teodorescu-Ciocănea: Scenă din Actul I al operei
Doamna cu cățelul după Cehov: Duet Anna
Sergheevna, Dmitri Gurov; Aria lui Gurov; Aria Annei (p.a.a.)

Invitat: Lucian Corchiș (tenor)

Andrei Tănăsescu: Aud (Ana Blandiana) (p.a.a.)

Prasqual: 4 Lieder auf Gedichte von Manfred Wolff (p.a.r.)
Rigate, Penne, Tagliatelle...
Du bist jetzt groß
Ballade vom Telefon
Ein Gedicht 

George Balint: Trei caractere vesele și două interludii
nostalgice (versuri proprii), 2018 (p.a.a.)

Comicul  
Interludiu I
Ludicul
Interludiu II
Carnavalescul

Witold LUTOSŁAWSKI (n.1913-1994): Triptyk Ślas̜ki 

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)

Tripticul silezian pentru soprană și orchestră este compus în
1951, ca un aranjament de cântece populare sileziene,
extrase dintr-o antologie de cântece interbelice îngrijită de
etnomuzicologul polonez Jan Bystroń. Versurile exprimă
povestea unei fete din Silezia aflată în căutarea celui mai
potrivit candidat pentru căsătorie.Transcripția pentru soprană
și pian este realizată de Jerzy Kornowicz în 2009. Sonoritățile
acestui ciclu amintesc de lucrările compuse în prima perioada
a anilor 50: Concertul pentru orchestră, Simfonia nr. 1.
Lucrarea a fost interpretată în premieră în 2 decembrie 1951

de soprana Maria Drewniakòwna, împreună cu Marea
Orchestră Simfonică Poloneză de Radio sub conducerea
artistică a dirijorului Grzegorz Fitelberg și a primit Premiul de
Stat din partea autorităților poloneze.

Pawel MYKIETYN (n.1971): Din ciclul Shakespeare`s Sonnets

Compozitor și clarinetist,
născut la Oława, Mykietyn a
studiat compoziția cu
Włodzimierz Kotoński la
Academia de Muzică din
Varșovia, absolvind în 1997.  În
1990, Mykietyn câștigă premiul
al II-lea la concursul de compoziție Andrzej Krzanowski, iar în
1994, lucrarea 3 pentru 13 este recompensată cu premiul Ila
categoria Tineri Compozitori din cadrul Rostrum-UNESCO,
Paris. A fondat un grup de muzică contemporană, intitulat
Nonstrom, în care cântă la clarinet. 

Ciclul de Sonete pe versuri de Shakespeare este apreciat ca
fiind cea mai bună lucrare a autorului. Aceasta, împreună cu
cele Trei cântece pe versuri de Georg Trakl (2002) de Pawel
Szymański, sunt considerate cele mai bune creații ale liricii
vocale poloneze de după Witold Lutoslawski. Compozitorul
evidențiază în aceste lieduri aura ”hermafrodită” prezentă în
expresia textului poetic, prin utilizarea prin alternanță a unei
culori vocale feminine în registrul acut, în contrast cu o culoare
sumbră, specifică vocii masculine, în registrul grav. În ceea
ce privește conținutul, Sonetele pe versuri de Shakespeare
nu alcătuiesc o poveste bine structurată. Părțile nu sunt legate
printr-o desfășurare dramatică sau prin leitmotive. Cu toate
acestea, forma lucrării este compactă, unitară, cele șase
elemente ale acesteia derulându-se contrastant.

Angelo INGLESE: Madrigale dei Sogni (din L`Isotteò de
Gabriele D`Annunzio)

Studiază vioara și clarinetul la
Bari, apoi își continuă studiile
de compoziție și dirijat la
Conservatorul din Paris.
Începe să compună în diverse
genuri, având atât succese
componistice, cât și

interpretative, ca dirijor.

Elementul oniric al acestei compoziții scrisă în 2015 și
alcătuită din trei părți este prezent încă de la prima notă.
Lucrarea este compusă după tripticul omonim al lui Gabriele
D’ Annunzio (1886), ce face parte din colecția de poeme
intitulată Isottéo. Prima parte este impregnată de un caracter
vaporos, unduitor, unde vocea se inserează printre mișcări
rapide și scurte. Arpegii senzuale și mângâietoare susțin în
toată cea de a doua parte un fir vocal transparent ca o rază
de lună. Poezia se încheie cu un imn impunător, în nuanțe
roșii arămii, ce amintesc într-un anumit sens de stilul
madrigalesc al lui Monteverdi. (Angelo Inglese)

Livia TEODORESCU-CIOCĂNEA (n.1959): Scenă din Actul
I al operei Doamna cu cățelul după Cehov: Duet Anna
Sergheevna, Dmitri Gurov; Aria lui Gurov; Aria Annei
Invitat: Lucian Corchiș (tenor)

Compozitoare şi pianistă, este profesor universitar doctor la
catedra de compoziţie a Universităţii Naţionale de Muzică din
Bucuresti, unde predă compoziţie, stilistică și poetică, forme
şi analize muzicale. În anul 2017 a primit titlul și poziția
onorifică de Adjunct Associate Professor (Research) la
Monash University, Melbourne, Australia. Creaţia sa cuprinde
peste 60 de lucrări în diferite genuri muzicale (cameral, vocal,
simfonic şi concertant) precum: Archimedes Symphony, Ritual



pentru fermecarea Aerului sau Déesses de
l’Air. A scris baletul Le Rouge et le Noir
după Stendhal (premieră la Opera
Națională București în 2000, intrat în
repertoriu) și opera Doamna cu cățelul
după Cehov (comandă a UCMR 2015).
Lucrările sale au fost interpretate în ţară de
Filarmonica G. Enescu, Orchestra
Naţională Radio, Orchestra de cameră
Radio, Orchestra Operei Naţionale
Bucureşti și în străinătate: Italia, Franța,
Spania, Anglia, Germania, Ucraina, Danemarca, Australia,
Indonezia, Japonia, Hong Kong, SUA. Muzica sa figurează pe
CD-uri publicate în ţară - Antologia muzicii simfonice româneşti
vol. 5, Le Rouge et le Noir  (Electrecord-2006) - şi în Australia
- Bridges 1& 2 (Move Records).

Scrisă între anii 2012-2015, opera Doamna cu cățelul este
realizată în urma unei comenzi a Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România. Libretul este conceput de Iuliana
Ciocănea-Teodorescu după nuvela omonimă a lui Cehov, cu
inserții din alte nuvele ale aceluiași autor. Ethosul lucrării
urmărește atât specificul culturii ruse cât și aspectele subtile
ale artei cehoviene în zugrăvirea dramelor interioare ale
personajelor. Opera se compune dintr-un Prolog și 3 acte,
implicând soliști, cor și orchestră mare. Vocalitatea solistică a
fost abordată cu preponderență în spiritul marii tradiții de
operă. Ariile personajelor principale (Anna și Gurov) pun în
valoare potențialul vocilor de soprană lirică și tenor lirico-
dramatic. Fragmentul ales reprezintă momentul în care cei doi
protagoniști se întâlnesc și se prezintă reciproc (Duet și Arie
Gurov). Aria Annei aduce un plus de dramatism prin
accentuarea dualității etern / efemer, prin simbolistica mării
versus fragilitatea vieții (oameni, pescăruși...).
(LiviaTeodorescu-Ciocănea)

Andrei TĂNĂSESCU (n.1955): Aud (versuri de Ana Blandiana)

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)

Piesa Aud face parte din lucrarea „Două poeme pentru
soprană și pian pe versuri de Ana Blandiana”, lucrare de
tinerețe scrisă acum mai bine de 40 de ani. Conform
construcției textului, piesa are forma unui rondo variat, într-un
stil atonal, punctualist, mult gustat în acele vremuri. Prezența
unor „gesturi” pianistice dă un plus de culoare lucrării... (Andrei
Tănăsescu)

PRASQUAL (n.1981): 4 Lieder auf Gedichte von Manfred Wolff

Prasqual (Tomasz Praszczałek) a
studiat compoziția cu Grażyna
Pstrokońska-Nawratil la Academia
de Muzică Ignacy Jan Paderewski
din Poznań și a absolvit studiile
postuniversitare în compoziție cu
York Höller la Köln și Manfred
Trojahn la Düsseldorf. Prasqual a
urmat, de asemenea, cursuri de compoziție cu Brian
Ferneyhough, Péter Eötvös, Mark Andre, Christian Wolff și
Karlheinz Stockhausen. În lucrările sale se concentrează mai
ales pe genurile de operă, de muzică electronică, mixând

microtonalitatea cu mișcarea teatrală. Prasqual își desfășoară
activitatea la Köln și Poznan.

George BALINT (n. 1961): Trei caractere vesele și două
interludii nostalgice (versuri proprii)

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)

Lucrarea are ca premisă o concluzie ce se desprinde din
cartea lui Johan Huzinga intitulată Homo ludens, conform
căreia, „având toate proprietăţile formale ale jocului, cultura
apare dintru inceput nu din joc, ci ca joc, ca structură ludică,
ca formă jucată: cultura este joc.” Dar, adaug eu, pentru omul
cultural, poate fi joc/joacă în absența subsidiarității de simplă
bună dispoziție? Interpretând veselia ca semn și, totodată,
sursă de stenicitate, am conceput trei momente de caracter –
comic, ludic, carnavalesc – în a căror succesiune sunt
inserate, spre beneficiul contrastului, două mici interludii
nostalgice. Teatralizarea muzicală se distribuie prin clasica
pereche voce – pian, avându-i ca virtuozi jucători protagonisti
pe Bianca și Remus Manoleanu. Am evitat aglutinarea într-un
text literar, cântul solistic exprimându-se printr-un noian de
jocuri silabice și culori vocalice menite să sugereze, laolaltă
cu scurte sintagme melo-ritmice, copilăroasa spontaneitate a
schimbărilor de dinamică și tempo. A rezultat astfel o joacă
muzicalizată a cărei audiție sper să inducă, recuperator, o
minimă bună dispoziție. (George Balint)

Bianca Manoleanu (soprană) și Remus Manoleanu (pian)

Bianca și Remus Manoleanu aduc în
scenă pagini ale repertoriului universal și
românesc din secolele XX-XXI. În
frecventele lor recitaluri includ prime audiții
ale unor opusuri care, de multe ori, le sunt
dedicate. Creaţia contemporană de lied
românesc reprezintă o prioritate a duo-ului,
care susține numeroase recitaluri cu prime
auditii românești și lucrări contemporane
din repertoriul universal. Sunt prezenți în
festivalurile muzicale din Timisoara, Cluj
Napoca, Târgu Mureș, Craiova, Iași,
Constanța, Bacău, precum și în festivaluri de muzică
contemporană  - SIMN, Meridian, Cluj Modern, Timișoara
muzicală. După anul 2000 sunt prezenți cu recitaluri de
muzică românească în toate ediţiile Festivalului George
Enescu la Bucureşti. Deţin numeroase CD-uri şi înregistrări radio.

Lucian Corchiș (tenor)

Apreciat pentru sensibilitatea
sa în interpretare și timbrul
deosebit al vocii, tenorul Lucian
Corchiş este solist al Operei
Naţionale Bucureşti din anul
2006. Absolvent al Universității
Naționale de Muzică din
București (licență și master), s-a
perfecţionat în cadrul diferitelor



cursuri de măiestrie oferite de Viorica Cortez, Leontina
Văduva, Eduard Tumagian, Ionel Pantea şi Claudia Eder
(Germania). A avut numeroase colaborări cu teatre și
orchestre din țară și din străinătate precum: Opera Națională
Cluj, Opera Națională Timișoara, Opera Naționala Iași,
Orchestra Națională Radio, Filarmonica din Stuttgart
(Germania). Repertoriul său cuprinde roluri diverse de operă,
dar și roluri solistice din partituri vocal simfonice.

ULISE (5)
Ora 16:00, Sala de Operă și Multimedia a
UNMB
Corneliu Dan Georgescu – 80 de ani

Lansare de carte și film de autor 

Corneliu Dan Georgescu - Das Prinzip Fata Morgana /
Principiul Fata Morgana (film)
Corneliu Dan Georgescu – Scrieri, volumul I, Editura Muzicală

Corneliu Dan GEORGESCU (n. 1938)

Studiază la Conservatorul din București,
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. 

Filmul „Principiul Fata Morgana. Sistematica iluziilor“ (2018,
durata cca. 16‘) continuă experimentele iniţiate prin anul 2000
în jurul ideii jocului între congruenţa şi incongruenţa imaginilor
vizuale si auditive, aşa cum au fost ele descrise în studiul
„Culorile sunetului – sunetele culorii. Compoziția cu sunete și
imagini - un experiment”, în curs de tipărire. Este  desigur,
vorba de iluzii, apariţii şi dispariţii inexplicabile, amestec de
realitate cu vis. (Corneliu Dan Georgescu)

GULLIVER (5)
Ora 17, Sala Auditorium a UNMB
Recital de pian

Andrei Tănăsescu, pian

Horia Șurianu: Clapotis
Costin Cazaban: Naturalia pentru pian și bandă
Iuliana Ciocănea-Teodorescu: Sonata pentru pian
Maia Ciobanu: Pian excesiv II pentru pian, mediu
electroacustic și un actor (p.a.a.)

Invitat: Bogdan Nechifor (actor)
Corneliu Dan Georgescu: Lamento - Atemporal Study
for NT pentru pian și bandă (p.a.a.)
Teodor Țuțuianu: Gâlceava țânțărimii (p.a.a.)
George Crumb: Makrokosmos I (nr. 9, 10, 11)

Horia ȘURIANU (n.1952): Clapotis pentru pian

Născut în 1952 la Timişoara, s-a
stabilit la Paris din anul 1983.
După absolvirea cursurilor de
compoziţie la Bucureşti, a obţinut
un doctorat în estetică şi ştiinţele
artei la Universitatea Paris I,
Panthéon-Sorbonne (sub
îndrumarea lui Iannis Xenakis,

Costin Miereanu şi Michel Guiomar), unde predă din 1985
estetică muzicală (din 1995 este profesor asociat). Activitatea
sa muzicologică a fost stimulată de o serie de burse (acordate
de British Council), de stagii de cercetare la IRCAM şi în
cadrul Centrului de Cercetare în Estetica Artelor Muzicale
(CREAM), Université Paris I. Din 1996 este directorul acestui
centru, iar din 1997 preşedinte al ACEM (Association
Culturelle d’Expansion Musicale), Paris. Numeroase din
lucrările sale orchestrale, concertante, camerale, vocale,
electronice, pentru balet şi film sunt consecinţe ale unor
comenzi ale Ministerului Culturii francez, unor Conservatoare
şi alte instituţii din Franţa. (Valentina Sandu-Dediu)

Iuliana CIOCĂNEA-TEODORESCU (n. 1990): Sonata pentru pian

Este absolventă a Facultății de
Matematică a Universității din Oxford,
Marea Britanie, unde obține licența în
2012, și masteratul în 2013. În 2016
obține doctoratul în matematică de la
Universitatea din Leiden, Olanda, cu o
teză intitulată ”Algoritmi pentru inele
finite”, al cărei subiect se află la granița
dintre algebra abstractă și teoria
complexității computaționale.În paralel cu
activitatea științifică, decide să își

completeze educația cu studii muzicale, și în anul 2016 este
admisă la clasa de compoziție a prof. univ. dr. Dan Dediu, în
cadrul Universității Naționale de Muzică din București. În anul
2017 i se acordă Premiul ”Ștefan Niculescu” la Concursul
Național de Compoziție Ștefan Niculescu, pentru Sonata
pentru pian.

Lucrarea este scrisă pe calapodul clasic al formei de sonată,
cu o primă temă dinamică și ritmată, și un bloc tematic secund
contrastant, meditativ și eteric. Dezvoltarea combină,
mozaicat, motivele cele mai pregnante din expoziție și punte,
și se constituie într-o acumulare de tensiune muzicală ce
conduce spre repriză. Repriza relansează spiritul energic al
primei teme, concentrând tema a 2-a și augmentând scriitura
acordică pe registre extreme. Sonata se încheie cu o cascadă
de mini-clustere descendente până în registrul extrem grav.
(Iuliana Ciocănea-Teodorescu)



Costin CAZABAN (1948-2009): Naturalia pentru pian și bandă

A studiat la Conservatorul din București, apoi
a fost redactor la Revista Muzica a UCMR,
iar în 1983 s-a stabilit la Paris, unde a obţinut
în 1994 doctoratul în litere la Sorbona, cu
Iannis Xenakis şi Costin Miereanu, pe baza
lucrării Temps musical / Espace musical
comme fonctions logiques. Compoziţiile sale
sunt editate de către Salabert. Fiind în egală
măsură compozitor şi critic muzical,

Cazaban a colaborat în multiple ipostaze cu revista Le Monde
de la Musique, cu Radio France International (ca producător),
cu Université de Paris (ca profesor-asistent). Este laureat al
Concursului de compoziţie “Icons” din Torino.

În Naturalia pentru pian și bandă, solistul evoluează energic
într-o lume circulară și previzibilă. Câștigător fără mijloace,
activ, dar ferecat în natura sa muzicală falsificată, el este în
cele din urmă prizonierul echiprobabilității materialului care îi
este atribuit. Citatele din Mitul lui Sisif de Albert Camus
evidențiază acest paradox. (Costin Cazaban)

Maia CIOBANU (n. 1952): Pian excesiv II pentru pian, mediu
electroacustic și un actor

Invitat: Bogdan Nechifor (actor)

Preşedinte al SNR-SIMC (2002-2003),
coordonator al Centrului de Informare
asupra Muzicii Contemporane (1995-
2003), fondator şi editor-şef al
"Contemporary Music-Romanian
Newsletter",  Maia Ciobanu a susţinut
conferinţe despre muzica sa la Academia
de Muzică din Gothenburg, Universitatea
din St. Gallen, Academia de Muzică din
Köln, Universitatea de Muzică din Innsbruck, a publicat
numeroase articole, studii, eseuri, a realizat emisiuni radio
despre muzica modernă. Lucrările compozitoarei aparţin unor
varii domenii ale artei muzicale: simfonic, vocal-simfonic,
muzică de cameră, vocală, muzică electronică şi multimedia,
muzică de scenă. Maia Ciobanu iniţiază noi genuri sonore,
unele dintre acestea fiind incluse în cicluri precum Jurnal,
Comentarii sau Nr. 273,16; ea structurează un concept
sincretic original în care traiectul sonor domină semnificaţia
textului artistic (v. Just passing through...,Hortus Domini
magnum est, Das ist nicht ein Streichquartett  sau Manifest
elitist 1). Estetica compozitoarei este influenţată de conceptul
"bibliotecii" lui Borges şi are profunde afinităţi cu tehnicile de
creaţie şi gândirea lui Gaudi. Într-un context social şi artistic
dezorientat şi ostil, Maia Ciobanu afirmă şi clarifică importanţa
Elitei în 5 eseuri esenţiale -  binecunoscutele Manifeste elitiste.
(Maia Ciobanu)

Pian excesiv II pentru pian, mediu electroacustic şi un actor
pe versuri de Tudor Mihai Cazan este o piesa mixtă care
suprapune trei elemente sonore diferite: pianul, muzica
electroacustică, versurile.Cele trei planuri sunt diferite atât din
punct de vedere timbral (chiar dacă sursele  electroacustice
prelucrează timbrul pianului într-un univers paralel), cât şi din
punct de vedere al organizarii și evoluţiei temporale, de
asemenea al semnificaţiilor care se suprapun, se ciocnesc, se
recrează. Mediul electroacustic, exprimarea solistică a
pianului, gândurile coagulate în vers parcurg fiecare o potecă
bine individualizată, în care violenţa se poate topi în lirism, iar
abstractul anticipează tensiunea dramatică; este o intersectare
a trei lumi, a trei percepţii, a trei moduri de înţelegere, de
exprimare, de comunicare; este, de asemenea, un dialog care
edifică un Sens fundamental comun şi în continuă remodelare.
Este oglindirea în sine însăşi a unei lumi depăşite de propriile
prefaceri. (Maia Ciobanu)

Corneliu Dan GEORGESCU (n. 1938)

(Notă biografică la pag. 30)

Lamento per NT (cu subtitlul „Atemporal Study in memoriam
Nicolae Teodoreanu“) pentru pian şi mediu electronic (durata:
cca. 18‘) este o compoziţie dedicată, după cum arată titlul,
amintirii lui Nicolae Teodoreanu. Fiind vorba de un lamento
există o serie  de „gesturi componistice arhetipale“
caracteristice, între care citarea şi prelucrarea unei anumite
formule melodice, acceptată o lungă perioadă ca exprimând
tristeţea, regretul, în general o stare depresivă: cvarta
descendentă la-sol-fa-mi. Aceasta formulă, tratată în forma ei
diatonică şi cromatică, poate fi regăsită în mod concret în
multe opere clasice, dintre care se citează aici unele
fragmente (din J.S.Bach, A.Vivaldi –în cazul al doilea, o
formulă cadenţială ornamentată). Dar ea există şi în mod
abstract, într-o succesiune tipică de acorduri cadenţiale
„standard“, toate aceste idei revenind în piesa de faţă
periodic, ca un fel de refrene obsedante. Există însă şi un fel
de „confruntare“ a acestor materiale cu o melodică cromatică
bizantină. (Corneliu Dan Georgescu)

Teodor ȚUȚUIANU (n.1944): Gâlceava țânțărimii pentru pian

Profesor universitar la UNMB,
cercetător al domeniului polifoniei
renascentiste și baroce, decan
(2004-2008) și prorector (2008-
2012) al UNMB, este un gânditor
iscoditor și profund, un inventator
de termeni și un prestidigitator al
conceptului. 

Pe măsura potenţialului creator şi a harului său interpretativ,
lucrarea este dedicată compozitorului şi interpretului Andrei
Tănăsescu

În tihna adulmecândă a Deltei, după apusul soarelui, confortul
peisajului nocturn este tulburat de un vacarm zumzăitor de
insecte ce târcolesc agasant şi atacă agresiv căutătorul de
pitoresc recreativ şi odihnă liniştitoare. Tenacitatea ofensivă
intensificată prin rafale invazive intermitente marcate în
secvenţele obsedante din debutul lucrării şi disconfortul
invadatului răzvrătit incită la o ripostă pe măsura şi arsenalul
adecvat unei protecţii prin „acţiune”. Totul se transformă într-o
urmărire încrâncenată între agresor şi victimă. După o
ademenitoare şi plăpândă acalmie, raidurile infernale revin în
trombă. Iar liniştea se revendică prin capturarea şi eliminarea
agresorului. Dar… iluzie deşartă! După ostoirea micilor
vampiri, agresorul renaşte şi revine.
Lucrarea este o frescă animată cu impulsuri sonore ilustrative
specifice, o sugestie formală tripartită cu tentă
improvizatorică, un ostinato cu straturi  de vivacitate ritmică
variaţional-repetitive. Este o aluzie fonică la atmosfera
produsă de „gâlcevirea” ţânţarilor atunci când caută şi găsesc
o victimă sanguină de atacat pentru un ospăţ copios nocturn.  
(Teodor Ţuţuianu)

George CRUMB (n.1929): Makrokosmos I (nr.9,10,11)

Compozitorul american George Crumb s-a
născut la 24 octombrie 1929, în
Charleston, Virginia de Vest. A studiat
muzica la Universitatea din Michigan și a
început să predea la Universitatea din
Pennsylvania în 1965. Stilul său se
remarcă prin bântuitoare și explorarea
sunetului avangardist. Cele mai renumite
lucrări ale sale sunt Echoes of Time și râul
și vocile antice ale copiilor.

Cu titlul Makrokosmos regăsim în creația lui Crumb o serie
de patru cicluri de piese pentru pian. Titlul face aluzie la
Mikrokosmosde Béla Bartók, numai că îl extinde pe acesta la
scara cosmică a zodiilor și a influențelor lor
astrale.Makrokosmos Ia fost compus în 1972 și cuprinde
următoarele piese, din care, în recitalul lui Andrei Tănăsescu



vom audia piesele cu nr. 9, 10 și 11. 

Part 1:
1. Primeval Sounds (Genesis I) (Cancer)
2. Proteus (Pisces)
3. Pastorale (from the Kingdom of Atlantis, ca. 10,000 B.C.) (Taurus)
4. Crucifixus [SYMBOL] (Capricorn)
Part 2:
5. The Phantom Gondolier (Scorpio)
6. Night-Spell I (Sagittarius)
7. Music of Shadows (for Aeolian Harp) (Libra)
8. The Magic Circle of Infinity (Moto Perpetuo) [SYMBOL] (Leo)
Part 3:
9. The Abyss of Time (Virgo)
10. Spring-Fire (Aries)
11. Dream Images (Love-Death Music) (Gemini)
12. Spiral Galaxy [SYMBOL] (Aquarius)

Andrei Tănăsescu (pian)

(Notă biografică la pag. 29)

ULISE (6)
Ora 19:00, Sala George Enescu a UNMB
Ansamblul Profil

Dirijor: Tiberiu Soare
Andreea Iftimescu (mezzosoprană)

Constantin Basica: Encore
Cornel Țăranu: Shakespeare Sonnets
Vladimir Tarnopolski: Perpetuum Moebius
Ștefan Niculescu: Undecimum

Constantin BASICA (n. 1986): Encore

Constantin Basica este un
compozitor, pianist și dirijor român,
care locuieşte şi activează în prezent
în Bay Area din San Francisco.
Studiile sale de licență cuprind
specializarea compoziție clasică,
absolvită la Universitatea de Muzică
din Bucureşti (cu Dan Dediu),
masterul în compoziție multimedia la
Universitatea de Muzică şi Teatru din
Hamburg, Germania (cu Peter Michael Hamel). Căutările sale
artistice explorează mediul iluziilor perceptuale care se crează
în contextul performance-ului audio-vizual, aprofundate în anii
de doctorat petrecuți la Universitatea Stanford, California (cu
Jarosław Kapuściński și Brian Ferneyhough). Constantin
Basica se remarcă printr-o formaţie academică completă, care
variază de la  minuţiozitatea pentru discursul clasic  al
compoziţiei muzicale până la tactul de a opera cu diverse
medii tehnologice extinse audio-vizual. Deşi a studiat rigoarea
compoziţiei clasice, în prezent el manifestă o predilecție
pentru muzica experimentală şi exploratorie.

Encore (2016) pentru flaut, saxofon tenor, vioară, violoncel și
dirijor este o piesă absurdă inspirată din tehnici de editare
video. Conceptul piesei se joacă cu eticheta de scenă  și
obiceiul de "bis" de la sfârșitul  unui concert. Dirijorul  și
ansamblul parcurg aceeași partitură – care  include  acțiunile
convenționale de după încheierea interpretării muzicale –
apoi  procesul  se  resetează  și se repetă. Însă, cele două
bucle temporale ale dirijorului și instrumentiștilor sunt
decalate, deoarece  aceștia pornesc din puncte diferite ale
partiturii. În plus, bucla dirijorului se extinde cu fiecare iterație
până ajunge să se sincronizeze cu ansamblul, fapt care duce
la o reinițializare completă a piesei: un "bis la bis".
(Constantin Basica)

Cornel ȚĂRANU (n.1934): Shakespeare Sonnets

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)

Lucrarea Shakespeare Sonnets conține  sonetele nr. 8,128,66,
116 și e concepută pentru voce, clarinet, trio de coarde și pian.
A fost scrisă în 2003-2004, având o primă versiune mai
"arhaizantă", la care am renunțat mai târziu. Alături de
frecventul  dialog între voce și clarinet, acesta are și două
interludii solo, ecouri ale tematicii precedente, excepție făcând
doar primul sonet, unde clarinetul e absent, această versiune,
mult deosebită față de prima, reprezintă  o primă audiție
absolută. (Cornel Țăranu)

Vladimir TARNOPOLSKI (n. 1955): Perpetuum Moebius

A studiat compoziția la
Conservatorul din Moscova
cu Nikolai Sidelnikov și
Edison Denisov. A absolvit
conservatorul în 1978 și
studiile postuniversitare în
1980. Cântate în toată lumea,

opusurile sale concertante, de muzică de cameră și, mai ales,
de operă, impresionează prin forța coerenței discursului sonor
și siguranța tehnică. Tarnopolski fondează în anii ’90 "Centrul
pentru Muzică Contemporană" la Conservatorul ”Ceaikovski”
din Moscova, unde activează și ca profesor de compoziție,
urmându-i profesorului său, Denisov. Actualmente se află în
Germania, cu o rezidență artistică la Wissenschaftskolleg zu
Berlin, și lucrează la o nouă operă, extrem de actuală, intitulată
”Răpirea Europei”. (Dan Dediu)

Ideea piesei mi-a venit imediat după ce am văzut primul proiect
arhitectural al lui Frank Gehry pentru sala Pierre Boulez, cele
două forme ovoidale imponderabile care înconjoară spațiul ca
o bandă, mi-a rechemat imediat în memorie ”banda lui
Möbius”, acea geometrie paradoxală care unește, deopotrivă,
într-o tranziție continuă, latura interioară și pe cea exterioară
a spațiului. Când ne mișcăm pe această bandă ne aflăm, de
fapt, în dimensiunea opusă, fără a trece o limită a spațiului.
Aceasta a și devenit ideea piesei mele: procesul de a
reprezenta materialul sonor ca pe o mișcare perpetuă dintr-o
calitate spațială într-alta, un fel de "Perpetuum Möbius ",
dedicat muzicienilor Ansamblului Pierre Boulez. 
(Vladimir Tarnopolski)

Ștefan NICULESCU (1927-2008): Undecimum

(Notă biografică la pag. 18)

Undecimum este un opus dens, dificil,
de largă respirație și reprezentativ
pentru creația târzie a lui Ștefan
Niculescu. Polifoniile de omofonii,
influența melosului bizantin (filtrat prin
sistemul de moduri supraoctaviante
specific compozitorului), densitatea
fluctuantă, precum și ardența expresiei
muzicale fac din aceată lucrare o cheie
de boltă a întregii creații niculesciene.
Ansamblul Profil a programat în



repetate rânduri această capodoperă a muzicii românești și
continuă să o facă, ca omagiu adus acestui mare creator
român. (Dan Dediu)

Ansamblul 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-Sinfonietta a devenit în scurt timp un
important laborator de creație pentru muzica nouă
românească. Ansamblul a fost prezent în festivaluri
internaţionale, a realizat înregistrări pe compact disc, precum
şi turnee în străinătate (Germania, Elveţia, Polonia), toate
acestea contribuind la consolidarea imaginii şi coeziunii
ansamblului în cadrul vieţii muzicale interne şi internaţionale.
Componența sa variază între trei și șaptesprezece
instrumentiști, aflați sub conducerea muzicală a dirijorului
Tiberiu Soare. (Desiela Tătaru)

Tiberiu Soare (dirijor)

A absolvit ambele facultăți
ale Universității Naționale
de Muzică din București,
cea de dirijat de orchestră,
la clasa profesorilor Ludovic
Bács și Petru Andriesei,
precum și cea de
interpretare muzicală
(tubă), la clasa conf. univ.
dr. Ion Popescu. A fost
dirijor al orchestrei Operei Naționale București (2007-2012),
dirijor principal al Orchestrei Naționale Radio (2012-2015) și a
dirijat cele mai importante orchestre românești, cât și orchestre
din străinătate, printre care se numără London Philharmonic
Orchestra, Südwestfallischen Philarmonie, Orchestre National
de l’Ile de France sau Royal Philharmonic Orchestra. Alături
de ansamblul Profil-Sinfonietta și-a făcut debutul în anul 2005,
în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”. Se bucură
acum de numeroase colaborări în străinătate, realizând turnee
în Ungaria, Israel, Polonia, China, Germania și Elveția.
(Desiela Tătaru)

Andreea Iftimescu (mezzosoprană)

Absolventă a UNMB, la clasa
profesoarelor Maria Slătinaru-Nistor
(licență) și Eleonora Enăchescu
(master), abordează atât repertoriul de
operă, cât și pe cel vocal-simfonic, cu
prezențe în festivaluri importante, pe
scene naționale și internaționale,
precum și cu obținute la concursuri
naționale. Colaboratoare a Operei
Naționale București, a Operei Comice
pentru Copii și a altor prestigioase
instituții de spectacole, are un repertoriu

divers stilistic și extins. 

CONCERTE ÎN ȚARĂ



Memento
Andrei Vieru 

Tatăl meu 

Opera de artă nu este un discurs în care autorul spune ce vrea el; pe
măsură ce este creată, opera de artă capătă o existenţă autonomă.
Artistul e liber doar să o conceapă, să o iniţieze; odată înfiripată,
opera intră în dialog cu artistul, şi, dacă artistul e mare, victoria
aparţine operei. 

(Anatol Vieru) 

Care a fost trăsătura cea mai specifică a personalităţii tatălui
meu? Îmi pun întrebarea adesea. Pe măsură ce trece timpul,
mă conving că tatăl meu a fost poate singurul om fără gânduri
ascunse pe care l-am cunoscut. Se va fi datorat asta faptului
că nu concepea să se coboare până la ele? Sau faptului că,
în ciuda lucidităţii, şi-a păstrat toată viaţa o anumită naivitate?
Era naiv în felul lui, ca şi fratele său, deopotrivă de incapabili
de cel mai elementar calcul în viaţă. Să calculeze, să-şi facă
relaţii, să se ţină în preajma celor influenţi, era pentru el de
neconceput. I s-ar fi părut o lipsă de ţinută. 
Şi, cu toate că ştia că lipsa de ţinută se întâlneşte destul de
des, îi trebuia timp ca s-o remarce, chiar atunci când o vedea
în preajma lui. Deseori le atribuia şi celorlalţi ţinuta sa, deşi
câteodată era evident că unora le lipsea cu desăvârşire.
Idealizându-i astfel pe mulţi dintre semenii şi mai cu seamă
dintre colegii lui, reuşea mereu să fie ultimul care să le
observe defectele. 
N-am văzut niciodată chipul lui purtând semnele imposibil de
ascuns ale invidiei sau geloziei. ("Prietenia plină de tandreţe
dintre Haskil şi Lipatti: admiraţie reciprocă, sfială în faţa artei
celuilalt, dorinţă de reciprocă susţinere. Este sfiala şi prietenia
celor cu adevărat puternici, încărcaţi de talent, ce nu au a se
teme că lipsa lor personală de talent va fi distrusă de lipsa de
talent a vecinului" - scria tatăl meu într-un eseu.) 
A nu fi cunoscut invidia şi ranchiuna, a nu fi trebuit să le
învingă, e cred mai mult un har decât un merit. 
Defectele sau sentimentele care definesc un om depind în
mare măsură de grimasele care agitau figurile celor din
preajmă pe când era copil. 
Nu simţea nevoia de a-i micşora pe oameni. Dimpotrivă, după
cum am mai spus-o, era plin de indulgenţă, deşi, de fapt,
prefera să n-aibă ocazia să şi o manifeste. Nu-i plăcea să
comenteze defectele altora. În cel mai rău caz, putea expedia
o discuţie despre cineva printr-un succint "nu-i genul meu".
Dacă totuşi, încolţit de evidenţe, îşi exprima opiniile negative
- era departe de a fi lipsit de spirit critic - o făcea cu neplăcere.
Nu-şi critica niciodată prietenii în public, de altfel nici între
patru ochi. Odată însă, pe când ne plimbam amândoi într-o
pădure, departe de urechile indiscrete, şi-a permis - unica
rezervă în mijlocul unui elogiu să facă despre unul dintre
confraţii de care tocmai se despărţise, această remarcă:
"Singura trăsătură care mi place mai puţin la el este acest
rabolepie pered uspehom" - obedienţă grăbită, atitudine
subalternă faţă de succes, faţă de prestigiu. (Vorbeam ca
întotdeauna româneşte, limbă în care însă nu-şi interzicea să
folosească uneori expresii din rusă.) 
Îmi amintesc de felul în care se ţinea deoparte. N-ar fi legat
niciodată prietenie cu un ministru, cu oameni influenţi sau cu
o persoană "cu trecere". Era rezervat şi faţă de cei care au
instinctul sigur de a se pune totdeauna bine cu reprezentanţii
tuturor regimurilor care vin şi trec. Îmi închipui cu ce plăcere
relatase, într-un eseu - scris într-o perioadă de vârf a cultului
lui Ceauşescu - atitudinea pe care o avusese Skriabin faţă de
Putere: "aghiotantul ţarului l-a invitat în numele acestuia pe
Skriabin la Palat pentru a cânta unui auditoriu care îl admira;
cu o desăvârşită curtoazie, Skriabin mulţumind pentru
preţuire, l-a invitat pe înaltul admirator în sala de concert,
acolo unde oficiază el arta sa. Linguşirea puterii şi a bogăţiei
de către unii artişti îl scotea din sărite. Despre mecenat,
spunea că nu e decât împlinirea unei datorii." 
Avea oroare să ceară, să solicite. Odată, când am vrut să
obţin ceva pentru el, mi-a interzis să fac cel mai mic gest, de
teamă probabil să nu se creadă cumva că solicitarea pornea
de la el. Am spus că tatei îi repugna orice calcul, orice gest
înfăptuit din interes: "te servesc, mă serveşti". Cu atât mai

puţin era capabil să judece în termeni băneşti; îmi dădea
impresia că e un subiect aproape tabu. 
Într-o ţară în care se trăia, şi se trăieşte încă, la ora siestei, a
muncii pe apucate, în asalt, a proiectelor lăsate baltă, într-o
ţară în care totul e mai mult sau mai puţin facultativ, n-aş fi
avut nevoie nici măcar de degetele unei singure mâini pentru
a-i număra pe cei pentru care libertate şi constrângere
interioară sunt unul şi acelaşi lucru. 
Era unul din cei doi locuitori ai României pe care i-am
cunoscut vreodată, care lucrau 365 de zile pe an. 
Nu părăsea Bucureştii decât rareori, pentru a se bucura de
liniştea majestuoasă a munţilor de care avea nevoie pentru a
compune. 
Reîntâlnit după ani de absenţă, un prieten din tinereţe îl
întrebă uimit: "Cum?! n-ai maşină!? Adică tu nu conduci? Păi
e una din marile plăceri ale vieţii!". La care tatăl meu ridică din
umeri, de parcă noţiunea de plăcere a vieţii i-ar fi fost cu totul
străină. 
Deşi nu era un ascet, nu avea ce face cu ideea de "plăceri ale
vieţii", fiind prea absorbit de muzica pe care vroia s-o pună pe
hârtie. Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât sunt mai convins
că de aici i se trăgea, în parte, şi naivitatea, trăsătură care în
epoca noastră a devenit un fel de produs prohibit, un articol
de contrabandă. Când lucrezi din zori până-n noapte, trezeşti
în tine ţăranul, care, sub jugul muncii, nu are răgazul să-şi
inventeze ca noi, citadinii – o mască: imperativele lui îi permit
să se dispenseze - ţinându-i loc - de afectările noastre. 
Pe la sfârşitul anilor '60, începutul anilor '70, câţiva mari artişti
români s-au bucurat de atenţia Occidentului (tatălui meu i s-a
atribuit atunci o comandă Serge Koussevitzky, a fost, printre
altele, invitat la festivalul de la Donaueschingen, la cel de la
Royan, apoi invitat cu o bursă de creaţie pe un an în Berlinul
de Vest). 
Această perioadă a coincis ironie - cu voga României în Vest,
graţie unui personaj altminteri detestat de ei. 
A fost de-ajuns ca Ceauşescu să formuleze o aşa-zisă politică
de independenţă faţă de URSS, pentru ca, dintr-o dată,
cultura română să devină în ochii Occidentului interesantă.
Mai târziu, începând cu anii '80, a fi român a devenit mai puţin
prestigios... Aşa funcţionează Occidentul. 
"După McLuhan, televizorul a transformat lumea întreagă într-un
sat. Altcineva exprima o idee apropiată: lumea este azi o
colecţie de periferii. Într-adevăr, mulţi oameni de cultură ar
trebui să poată pleca la Paris, Berlin, Roma şi alte mari oraşe
pentru a vedea manifestări de provincialism. Căci provincia
este înainte de toate un sentiment. 
Să fi venit, de exemplu, în 1968 la un concert Domaine
Musical; să fi văzut publicul căutând temător în jur pentru 
a "se orienta" care piesă ar trebui să fie aplaudată; după
ezitări (adevărată tensiune psihologică), ‘se dădu drumul’ 
la aplauze. Nu toate acele valori căzură pe locuri câştigătoare;
o piesă mediocră făcu succesul de scandal; alta, mai bună,
avu un succes meritat; piesa cea mai interesantă, a
americanului Morton Feldman, fu lovită de inerta ghioagă a
indiferenţei. 
Unde şi ce este provincia? Nu este oare pretutindeni?
Provincia este un sentiment: acela al neputinţei de a
recunoaşte valori. Această neputinţă se manifestă fie prin
infatuare, fie prin simţul inferiorităţii, fie prin acreală. 
Provincia este tocmai căutătura în jur pentru a vedea ce e voie
şi ce nu e voie să aplauzi." 
Îmi amintesc că tata nu punea prea mare preţ pe artistul de
bun-gust, care, fie din lipsă de îndrăzneală, fie dintr-un
complex al culturilor minore, vrea să fie în regulă, mic enoriaş
ce ţine să se conformeze decretelor emise de sus, de la Paris,
de la New York, de la Darmstadt, Köln sau Berlin. "După
modelul lui Enescu, am evitat voluntarismul stilistic; pentru
Enescu stilul este omul (sau muzica) atunci când se observă
pe sine. Ceea ce s-a numit purism stilistic la un moment dat,
în ultimele decenii a fost o viziune în eprubetă a stilului, o
comportare a artistului (artei), cu şerveţelul curat, legat la gât,
cu furculiţa în mâna stângă şi cu cuţitul în mâna dreaptă,
trăgând cu ochiul la vecinul de vis-a-vis. Lucrurile nu au stat
niciodată aşa în arta mare. Un purist ca Debussy mai lasă 
din când în când să transpară în filigran pe Massenet sau
unele surse folclorice; să nu mai vorbim de Bach sau
Beethoven..." 

***



Se confundă, cred, prea des curajul politic cu îndrăzneala de
a gândi. După părerea mea e vorba de atitudini distincte, care
nu se presupun una pe cealaltă. Nu puţini sunt cei din ţările de
Est care îşi atribuie cu dragă inimă un mare curaj politic.
Pretenţie ce însă devine uneori indiciul unei lipse de curaj
intelectual, dacă nu chiar de probitate. 
Şi chiar atunci când curajul politic al unui artist este real, la ce
bun să te opui dictaturii, dacă te pliezi în schimb ideilor şi
exigenţelor mulţimii, dacă abdici în faţa cerinţelor pieţei? Cu
ce rimează denunţarea turpitudinilor unui regim, dacă în locul
lor accepţi ticăloşiile altuia, dacă respingi realismul socialist
pentru a aplauda realismul consumerist? 
Fără a desconsidera curajul politic (primul său Concert pentru
flaut, ca şi opera lui intitulată Praznicul calicilor, i-au adus ceva
neplăceri), tata nu-i exagera, sunt înclinat să cred, importanţa.
Considera că adevăratul curaj este de a nu gândi ca toată
lumea, împreună cu turma, şi nici în funcţie de contemporanii
tăi. "Niciodată nu mi-a plăcut să fiu up to date; am evitat
muzica sezonieră. Agreez independenţa artistică; o operă
autonomă mi se pare mai perenă; ea există prin sine şi nu ca
ilustrare a unei tendinţe oarecare." 
Mă grăbesc să adaug că, dacă adesea nu gândea la fel cu
semenii săi, n-o făcea din poză sau provocare, atitudini care,
în accepţia lui, nu erau decât tot un mod de a te raporta la alţii,
şi deci, de a ocoli inclasabilul pentru a-i minimaliza riscurile.
Provocarea, poza, polemica, erau, pentru el, atitudini prea uşor
de catalogat. Îi plăceau ambiguitatea, deruta; îi plăcea să
deconcerteze, să surprindă. Considera că în artă curajul cel
mai rar este nu atât acela de a spune neapărat nu (cuvânt pe
care - sprijinindu-se pe spiritul de clan - toate avangardele au
ştiut întotdeauna să-l pronunţe), cât curajul de a exprima, în
singurătate, exact ceea ce ai de spus, de preferinţă fără să-ţi
pese de etichetele ce ţi s-ar putea pune şi cu atât mai puţin de
cele puse deja altora. 
După convingerea lui profundă, un artist n-ar trebui să creeze
pentru a seduce sau a fi admirat. Are sau nu ceva de spus?
Retorica devine atunci secundară... Valoarea unei opere,
valoarea unui artist - era dintre cei ce ştiu asta, - nu are
totdeauna prea mult de-a face cu reuşita socială, cu admiraţia
şi aplauzele stârnite pe loc. Credeam că discern la el o
anumită condescendenţă, nu spun faţă de celebrităţi în
general, ci faţă de acelea dintre ele - de fapt destul de
numeroase care - îşi iau succesul în serios, cred în el şi-l
consideră proba şi măsura propriului geniu. E vorba de artiştii
pe care succesul îi secătuieşte, pe care gloria îi consacră în
chiar momentul când - şi nimeni n-o ştie încă - ei nu mai au
nimic de spus. Cum, se întreba el uneori, reuşesc unii să
admire sau să ignore ceva, doar pentru a se alinia la opinia
mulţimii sau a instituţiilor? 
Deşi celebru în ţară, şi bucurându-se de o anumită notorietate
în Occident, tata n-a putut niciodată să-şi ia în serios
celebritatea şi nici succesul. Departe de conformisme, ca şi de
curentele pe cale de-a fi recunoscute sau deja oficializate, el
se vroia - precum un Mussorgski, Ives, Janacek sau Varèse -
un artist al singurătăţii. 

***
Nu am pretenţia că aş vorbi cu totală obiectivitate despre tatăl
meu. Nu am intenţia să mă extaziez public în faţa muzicii lui.
E sarcina posterităţii să-i considere meritele şi locul ce i se
cuvine în muzica secolului XX şi poate în cea a secolului XXI,
să-i studieze principiile estetice, conceptele şi tehnicile de
compoziţie, destul de cuprinzătoare şi bogate, dar, în esenţa
lor, nu atât de numeroase pe cât ar lăsa impresia aparenta
diversitate a operei sale. Cum ar putea fi caracterizat drumul
parcurs de creaţia lui? Ca al unui "versatil"", al unui "evolutiv",
al unui "meditativ" sau al unui "obsesional"? În cazul lui, nu
există un răspuns univoc: fiecare nivel de lectură, de ascultare
şi de înţelegere impune un alt adjectiv. Cu toate deosebirile
evidente, multe din lucrările lui se ating, se leagă în
profunzime, lăsând adesea să transpară un acelaşi principiu
al sitei, o anumită gândire modală (el a şi dezvoltat o teorie
generală a modurilor), forma clepsidrei, sau de asemeni, o
anume manieră de a contempla Muzeul - arta, muzica din
trecut - cu privirea concretă a prezentului şi cu cea abstractă
a viitorului. 
Îi revine probabil tot posterităţii sarcina de a stabili rolul lui în
"întoarcerea la consonanţa netonală" (rol cu totul diferit de cel
al minimaliştilor), contribuţia sa la instaurarea

postmodernismului), influenţa directă şi indirectă asupra unui 
Schnittke sau a unei Gubaidulina, interferenţele mai mult sau
mai puţin reciproce cu Stroe sau Xenakis, Marbé sau Ligeti,
Olah sau Kurtag. "Tardis venientibus ossa - nu numai pentru
dirijori, care au de ocupat un număr restrâns de orchestre, ci
şi în lumea compozitorilor. Legea hazardului se manifestă şi
acolo unde calitatea ar trebui să aranjeze lucrurile de la sine...
Schönberg, Berg, Webern au venit prea târziu la acest ospăţ.
Varèse, la 70 de ani, mai avu prilejul de a asista demn şi
ofensat, dar cu emoţie, la recunoaşterea sa. Dar Pergolesi?
Dar Mozart? Dar Bizet? Dar Schubert? Compozitorul e nevoit
să privească şi lumea de dincolo, să se bucure pentru atunci,
să-şi scoată bucuriile din truda partiturii, din neputinţa de a nu scrie." 
Se ţinea mereu la distanţă, retras. Şi - trăsătură de caracter
extrem de rară - nu vorbea niciodată despre sine, nici despre
propriile-i compoziţii. Mi s-a părut întotdeauna de o modestie
maladivă, poate modestia marilor orgolioşi. Nu se mulţumea
doar să deteste aplauzele, şi mai puţin încă suporta laudele.
Şi cred că înţeleg prea bine de ce: complimentele flatează
vanitatea... Ori, adevăratul orgolios e exasperat de ideea că
ar putea fi crezut sensibil la ele. 
Fie că vrea sau nu, orgoliosul - spirit prin excelenţă singuratic
- lasă prin atitudinea lui să se înţeleagă: ştiu foarte bine cine
sunt şi cât valorez, independent de laudele voastre. 
"...Mi-am permis a fi, în urma sau poate înaintea avangărzii;
o oarecare anistoricitate a convenit întotdeauna spiritului
meu." Orgoliul său, în cazul de faţă, constă nu atât în a spune
"câteodată merg înaintea avangardei", cât în a spune "nu mă
simt obligat să merg cu ea". 
Iată un fragment dintr-un eseu al lui, care, deşi nu se referă
în mod expres la problemă, spune mult despre atitudinea sa
faţă de însăşi ideea de avangardă (o etichetă!), faţă de
egotismul pe care-l presupune ea uneori, faţă de vanitatea 
previziunilor ei şi care adesea o şi ghidează: "În trecut, ziua
de azi era un moment în marea trecere; avea de cele mai
multe ori o modestie... Azi, ziua de azi vrea mult mai mult; ea
nu primeşte şi transmite, ci se proiectează pe sine în trecut şi
viitor, vrea să poruncească trecutului şi viitorului... Pentru ca
omul de azi să devină mai modest în vane pretenţii şi incerte
previziuni, n-are decât să-şi amintească de eşecul multelor
previziuni de altădată. Istoria şi a îngăduit nu numai să
contrazică, ci pur şi simplu să ocolească, să ignore unele
previziuni; ea a avut aerul de a spune: nu numai că nu aveţi
dreptate, dar nu despre aceasta este vorba". 
Aş vrea să evoc subiectul a două dintre operele tatălui meu:
Iona şi Ultimele zile, ultimele ore. În libretul operei Iona, după
o piesă de teatru a lui Marin Sorescu, cele trei personaje care-
şi vorbesc sunt unul şi acelaşi Iona, înghiţit sau înghiţiţi de
balena biblică. Libretul operei Ultimele zile, ultimele ore
porneşte de la Mozart şi Salieri de Puşkin şi de la piesa
Ultimele zile a lui Bulgakov. Sfârşitul lui Mozart, aşa cum l-a
văzut Puşkin, se desfăşoară în paralel cu sfârşitul lui Puşkin,
aşa cum l-a văzut Bulgakov. (Cele două acţiuni Puşkin e în
acelaşi timp personaj şi co-autor al libretului – sunt prezentate
mai întâi în alternanţă, dar apoi, încetul cu încetul, se
combină, se contopesc.) După câţiva ani în care am fost
bântuit de problema pluralităţii şi sciziunii individului, mi-am
dat seama că tata fusese şi el, în felul lui, solicitat nu mai puţin
de aceeaşi problemă: prima dintre aceste opere pune în
scenă o fiinţă scindată, cealaltă o istorie, o tragedie scindate.
Ideile sunt, cred, un bun comun. Dacă subscriu la conţinutul
unor idei şi nici nu-mi displace forma lor, nu văd de ce aş ezita
să le preiau de la alţii; în nici un caz nu aş ezita să le împrumut
de la tatăl meu. 
("Marile contribuţii la istoria culturii sunt, de o anumită
manieră, aproape uitate pentru că se găsesc pretutindeni; ele
se transformă în sevă şi oamenii sunt impregnaţi de această
sevă fără să mai ştie de unde vine ea. Întoarcerea valorilor în
anonimat, disoluţia lor în ambianţa culturală reprezintă
sfârşitul unui ciclu.") 
Nu aş putea încheia acest text fără a evoca sentimentul -
vanitas vanitatis - pe care l-am împărtăşit cel mai mult cu
părinţii mei: "Sentimentul de timp îmi este asociat aceluia de
eroziune; în Sita lui Eratostene acesta este sentimentul care
transpare dincolo de cortina comediei." 

(Text apărut integral în Nouvelle Revue Française din ianuarie
2001. Traducere: Gina Copaci.)



Memento
Dan Dediu

Homo musicus. Epitaf pentru Liviu

Cu Liviu Dănceanu am fost coleg, peste timp, la clasa
maestrului Niculescu. Ne-am respectat și am lucrat împreună
cot la cot, realmente, la organizarea edițiilor festivalului
Săptămâna Internațională a Muzicii Noi din 2006-7. I-am
admirat întotdeauna puterea de muncă, de persuasiune, felul
leonin și imperial în care punea problema, dibăcia mânuirii
verbului, a nuanței semantice și puterea aluzivă, de o mare
cuprindere culturală și de un farmec flamboaiant, cultura vastă
și lecturile impresionante, felul proaspăt, neconvențional și
chiar excentric de a gândi și a scrie, precum și asumarea
plenară a opțiunilor estetice în compoziție, ori a celor ideatice
în eseistică și scrierile sale științifice, că e vorba de filosofie,
epistemologie, hermeneutică ori, ca zuluf în pletele sale,
poezia. Deopotrivă magician al cuvintelor și sunetelor, implicat
altruist în promovarea muzicii contemporane a confraților din
România, din Basarabia sau din alte țări, profesor harismatic
și om mustind cultură și de har, Liviu Dănceanu a marcat
istoria muzicii românești într-un mod unic. 
A fost un mare și prolific compozitor. A fost un mare gânditor
despre muzică. A fost un mare cronicar al vieții culturale
românești. A fost un mare organizator de festivaluri, de
concerte. A fost un mare și harnic editorialist. A fost
inventatorul fenomenului Archaeus. A fost un mare învățăcel
și un mare profesor. A fost o stâncă și un bântuit de muzică. A
fost ceea ce noi, cu toții, ne dorim să devenim: un homo
musicus, oameni ce trăiesc în muzică. 
Fără Liviu suntem mai săraci și lumea toată, deși nu o știe,
începe să se desfrunzească. Dar avem comori multe încă,
rămase de la el. Avem jurnalele sale, avem scrierile sale,
fresce neobosite ale contemporaneității, avem poezii, opere,
muzică – mai mult de 180 de lucrări. Ar trebui să le ascultăm,
să le citim, să le înțelegem. Într-un fel, cariera lui Liviu
Dănceanu de-abia acum începe.

Memento
Liviu Dănceanu

Tiberiu Olah şi cele şapte porunci ale
postmodernismului 

Să fii loial!

Retorica post-modernistă, se ştie, e una la vedere, francă,
manifestă. Chiar dacă îşi demonstrează egolatria,
compozitorul exhibă, de multe ori cu voluptate, mecanismele
elaborării opusului, după toate regulile unui material sonor
animat de drame, conflicte şi, eventual, rezolvări, fie dispuse
într-o cursivitate logică, raţională, fie orânduite printr-o
discursivitate onirică, iluzorie. Creaţia lui Tiberiu Olah e ca o
inimă preparată pentru a fi monitorizată, gata oricând de
operaţie. Şi nu orice fel de operaţie, ci una pe cord deschis.
Puţine sunt lucrările în care descoperirea soluţiei optime să
nu conteze ori să nu fie împărtăşită cu sinceritate şi
entuziasm, iar îmbrăţişarea unei cauze aleatoare să fie
suficientă pentru a valoriza inteligenţa şi intuiţia
compozitorului. 
În Timpul cerbilor, de pildă, cu toate că titlul lasă frâu liber
imaginaţiei, Tiberiu Olah se joacă (or, joaca se petrece fără
ascunzişuri) cu unul dintre procedeele sale preferate:
coliziunea dintre unele conglomerate intens disonante cu alte
acorduri consonante, coliziune în urma căreia rămân acele
sonorităţi edulcorate, plasate în contrast ferm cu impactul care
le-a introdus. Anatol Vieru remarca sentimentul naturii ce se
degajă din această lucrare. 
Dar, nu-i aşa, natura e întotdeauna cinstită, neprefăcută. 

Să fii dezlănţuit! 

Post-modernismul, în special prin măştile sale, aparţine
istoriei, îmbrăcând situaţii urgente, ce nu suportă amânare. 
Ideile circulă dezinvolt, spontan, fără a fi însă agresive.
Culmile de intensitate nu apar ca recuzită a unui şoc, ci
corespund unei tensiuni interioare îndelung alimentată de
episoade contemplative, de o simplitate aparentă. 
Ca în Coloana fără sfârşit unde impetuozitatea aglomerărilor
sonore narativ dezvoltătoare, de un colorit ameţitor, se naşte
din rarefierile la fel de entuziaste şi de năucitoare ale
travaliului de tip meditativ-expozitiv. 
Tiberiu Olah este năvalnic şi atunci când acţionează, şi atunci
când reflectează, când fructifică acele formule ritmico-
melodice de certă provenienţă folclorică, devenite
componente structurale ale stilului său, ori când glosează pe
marginea unor soluţii bătătorite de muzica occidentală.
Consecinţa? Un anume vertij profitabil asediază ascultătorul,
aşa cum, situat la mare altitudine, te ameţeşte, copleşindu-te,
perspectiva. Gestul componistic e unul torenţial, Tiberiu Olah
certându-se şi împăcându-se permanent cu propria-i
personalitate creatoare, faţă de care îndrăzneşte să-şi
camufleze violenţele şi să-şi reprime senzualitatea. Că
reuşeşte sau nu, asta-i o altă poveste. 

Să fii boem!

În celebra sa Sonată pentru clarinet solo Tiberiu Olah
juxtapune în chip armonios practica omofoniei cu ispitele
polifoniei, hibridizarea sonatei cu fuga constituind una dintre
contribuţiile de indiscutabilă originalitate ale compozitorului.
În fond, post-modernismul este profund antidogmatic. Dar mai
e şi iconoclast. O răzvrătire ce îi conturează, o dată în plus,
libertatea, conferindu-i totodată şansa unei comunicări rapide.
Iar roadele acestei comunicări sunt fulguraţiile destructurante
ori incursiunile fruste într-o direcţie sau alta, autorul
marcându-şi teritoriul aidoma unui animal de pradă. Olah nu-
şi administrează ideea de polifonie la un instrument monodic, 
ci doar o conturează. Rezultă un fel de boemie componistică
fascinantă, dar nesigură, echivalând în mod consolator
ipostazele previzibile, academice, tocmai prin funcţia
charismatică îndeplinită de autor, ca şi prin proiecţia către 
personificarea deplină, discursul creator ferecân du-se în
individual. 



Să fii receptiv! 

Ca în orice labirint al adevărului, important e traseul, care
obligă la vieţuirea cu tine însuţi, dar şi cu alteritatea ta. 
Astfel, post-modernismul e plin deopotrivă de puseuri originale,
inedite, extravagante şi de detente obişnuite, standard,
ordinare. Când remedii insolite, când parafraze ori chiar citate,
cu toate însă înserate în regim de surpriză cât mai relevantă.
Pe de altă parte, noile arhitecturi post-moderne sunt
dependente de atare aluzii ori preluări, în timp ce formele
consacrate (de clasicism, romantism, modernism) au încetat,
în mare parte, să mai existe ca atare, ele fiind înlocuite printr-
un conglomerat de idei şi fapte formale pe care le-am putea
eticheta rezonabil doar prin termenul de eseu componistic. Aşa
cum este, de exemplu, Simfonia a IV-a "Giocossa", în care
dincolo de pendularea ambiguă dintre tragic şi comic ori între
monodie pe de o parte şi eterofonie sau polifonie pe de altă
parte, asistăm la translarea si combinarea în trepte a unui
material sonor care, la un moment dat rămâne parcă uluit de
sonorităţile beethoveniene ce ne amintesc flagrant de Simfonia
a IX-a. Printr-o asemenea abordare a metabolismului
componistic, Tiberiu Olah bagă de seamă că post-
modernismul trimite la o întreagă tradiţie europeană, ce-i drept
actualizată în faţa prezentului, astfel încât tiparele ei mentale
şi expresive să exercite o presiune considerabilă, re-formând
percepţia noastră sonoră şi împingând-o spre rezolvarea
amiabilă a dilemelor ridicate de grosul experienţelor
avangardiste. 

Să fii altruist! 

În primul rând cu tine însuţi, suprapunându-te ori de câte ori
este nevoie. Olah, bunăoară, superpozează piese proprii, de
sine stătătoare, capabile să con-vieţuiască atât separat,
distinct, cât şi împreună, solidar (ca în ciclul Armoniilor) ori să
sporească un traiect iniţial, cu valoare de cantus firmus, prin
adiţie progresivă sau simultană de voci, siameze din punctul
de vedere al facturii şi ethosului (ca în Rime pentru revelaţia
timpului). Este o convingătoare pledoarie pentru un aspect
particular al pluralismului, acela de posibilă reduplicare
auctorială. Un pluralism ce poate crea, iată, o nouă
omogenitate a înţelesului, în ciuda multiplicităţii de efecte,
instrumente, stiluri. Adaptând o butadă a lui Hal Foster, am
putea spune că Tiberiu Olah dezvoltă o muzică precum un
semn al muzicii. 

Să fii abil! 

Călin Dan spunea cândva că post-modernismul este o cultură
de aşteptare. "Nu se sesizează mari curenţi energetici, ci doar
o infinitate de pulsări în zona eseisticii, o simultaneitate de
concerte camerale ce se grupează şi se despart în configuraţii
aproximative şi efemere". În acest peisaj compozitorul post-
modern pândeşte la toate colţurile, fiind pregătit să răspundă
oricărei provocări. Nu e uşor să rezişti la un asemenea stres:
îţi trebuie o anume îndemânare, iscusinţă chiar în a dribla ceea
ce nu te reprezintă şi a deambula în zonele congruente cu
propriul temperament sau stil de lucru. Aparent Tiberiu Olah
nu a lansat idei monumentale, nu a avut revelaţii esenţiale
precum Ştefan Niculescu, Aurel Stroe sau Anatol Vieru. Numai
cel care a străbătut cu gravitate căile creaţiei poate sesiza
inefabilul unei idei secundare şi doar cel care a fost cutremurat
de măreţia unor vaste construcţii poate înţelege semnificaţia
detaliului. În Spaţiu şi ritm, ca şi în Simfonia a III-a, în Poarta
sărutului, ca şi în clasele de compoziţie de tipul Echinocţiilor
sau Invocaţiilor Olah a ştiut să gestioneze cu dibăcie relaţia
dintre obiectele şi evenimentele sonore şi modul de perpetuare
al acestora. Compozitorul, spre deosebire de moda post-
modernismului de nuanţă hermesiană, nu numai că pune în
discuţie, problematizând anume ceva, ci chiar afirmă, dincolo
de orice îndoială, enunţuri categorice. Este felul lui de a fi
actual şi autentic. 

Să fii consecvent! 

Jaques Lacan defineşte post-modernismul prin prisma
dedublării ce implică multiple rupturi în lanţul semnificaţiilor
(dedublarea identificându-se în arta sunetelor cu pastişa şi

colajul). Pe de altă parte, Frederic Jameson crede că
"experienţa post-modernă accentuează eterogenitatea şi
profundele discontinuităţi în opera de artă, care nu mai este
unificată sau organică, devenind acum un virtual ansamblu
de subsisteme disjuncte". La Tiberiu Olah, dimpotrivă, opusul
muzical, chiar şi atunci când are la bază un material brut şi
accidental ori impulsuri de varii genuri şi pregnanţe, vădeşte
o exemplară constanţă şi stabilitate. Nu e nici fluxul continuu,
nestăvilit din sintactica niculesciană, dar nici clivajele ori
incompatibilităţile din alcătuirile formale ale lui Aurel Stroe.
Compozitorul refuză diagnosticarea curentă a muzicii actuale
ca patologică. Legat osmotic de tradiţie, el lucrează temeinic
la instaurarea unei euforii a sunetului ca o manifestare
concludentă a post-modernismului în raport cu sublimul. Iar
dacă Tiberiu Olah poate fi asociat esteticii post-moderniste,
este şi pentru că s-a dovedit a fi loial, dezlănţuit, boem,
receptiv, altruist, abil şi consecvent. 



Un pământ numit România
de Liviu Glodeanu

Texte de Nichita Stănescu

1. 

Despre patrie se pot spune
cuvinte scrise cu colţul inimii
noastre suspendate în aer, albe
spume ale mării acesteia, albastre.

O, doar pentru ochiul străin toate
acestea ar fi poate dantele la
perdeaua de miraj alcalin
trasă numai peste stele.

însă pentru cei ce suntem aici în viaţă, 
întregi şi în lucrare, cuvintele
au lama de brici intrând
în miracol, cu tandră mirare.

2. 

De la o vreme pământul are în jos
osul bunicului meu cel mai frumos
şi mai jos de jos el are
umbra osoasă a strămoşului oarecare.
Unde se sfârşeşte pământul,
în jos, se începe gândul.
Totul e plin de strămoşi
care ne ţin pe umerii lor victorioşi.
Mă uit la mine, mă uit la tine
şi văd pomii pe care-i vom ţine
crescut în pământul de deasupra şi viitor,
care acum e numai nor,
peste trupurile noastre vii
de strămoşi ai celor care vor fii.

3. 

Începu șirul exploziilor. 
De obicei
exploda o tâmplă.
Se vedea o lumină tăioasă,
se auzea un scrâșnet scurt. 
Deodată,
m-am trezit planând pe o pernă de fum.
Fiecare parte a trupului se vedea
pe sine, ca și cum ar fi fost totodată
și ochi și oglindă.
Destul că mă răsuceam liniștit
pe o pernă de fum,
lipsindu-mi
distanța aceea tragică, pe care-o străbat
privirile, ca să existe.
Propria-mi copilărie mi-era
indiferentă, indiferentă adolescența. 
Am renuntat
la amintiri.
De ce le-aș mai fi fost recunoscător?
Astfel, ochii începură să se vada
pe sine, iar tâmpla
să sculpteze-n placa ei
basorelieful unei explozii.

Memento
Dan Dediu

Meteoric și torențial

L-am cunoscut treptat. L-am văzut odată, prin anii `90, la
doamna Marbe în casă, undeva în spatele spitalului ”Grigore
Alexandrescu”. Știam că e muzicolog german. Mi se părea că
e mai în vârstă decât mine și mult mai matur. Am aflat apoi că
venise să ia lecții de compoziție cu doamna Marbe. Dormea
la ea, mergeau la piață amândoi, făceau mâncare, vorbeau
vrute și nevrute. Era de pe atunci o apariție nonconformistă:
roșcovan, pistruiat, vorbind volubil  franceza, engleza,
spaniola, portugheza și (aproape) româna, intransigent, aprig,
curios și direct. Cu timpul, ne-am cunoscut mai bine,
schimbam câteva vorbe și amabilități. Am aflat că eram de-o
seamă. Ba, chiar, era mai mic ca mine – cu vreo două luni. 
Dar de împrietenit, ne-am împrietenit de-abia în anul petrecut
în rezidență la Villa Concordia din Bamberg, în 2005-6. Am
discutat mult, pe malul Regnitz-ului, chestiuni estetice, de
principiu, literatură și muzică, ideologie ori politică. Era un
împătimit al stângii doctrinare și avea un gust estetic infailibil,
forjat de lecturi multiple și dublat de curajul opiniei. Înclinat
spre descoperirea culturii și muzicii sud-americane (de la el
am aflat de uluitorul roman 2666 al lui Roberto Bolaño sau de
fascinantul univers al operelor lui Chico Mello), avea un
adevărat cult pentru muzica și cultura românească, pe care o
cunoștea în detaliu și o răspândea cu o deosebită hărnicie. În
Germania, emisiunile sale de radio, articolele sale din presă,
ajutorul dat pentru editarea CD-urilor cu muzică de Marbe și
Vieru, monografia Myriam Marbe și multe alte articole științifice
au adus un aport semnificativ la cunoașterea muzicii
românești. Profesionist al ideii și condeiului, permanent
deschis spre nou și experiment, dar și spirit neobosit și
iscoditor, Thomas Beimel a fost, în același timp, un suflet mare
și generos, dotat cu un remarcabil simț al valorii, protejând și
promovând pătimaș ceea ce considera meritoriu. 
Am rămas prieteni foarte buni, discutam pe email tot felul de
lucruri, recenzam unul pentru altul compoziții noi, făceam
proiecte de concerte, de colaborări diverse, de emisiuni. Era
interesat de noul val componistic din România, de artele
vizuale, de fenomenul improvizației (a fost membru activ în
ansamblul Partita Radicale). Compozițiile sale au o anumită
detașare obiectivă, sunt decente, deloc epatante, mai degrabă
rafinate și reținute, folosind un minimum de mijloace tehnice
și un material sonor restrâns.  
În mai, după ultimul concert din festivalul SIMN 2016, am fost
împreună la masă, am comentat concertul și întreg festivalul,
ne-am luat rămas bun ca doi frați. Atunci, am simțit ceva, o
anumită detașare angelică a sa, dar și o siguranță împăcată
cu sine, un soi de înțelepciune domoală, care-i nu-i era
proprie, știindu-l iute la mânie. Acest lucru m-a impresionat pe
moment. Nu știu dacă a fost o coincidență, o presimțire ori
vreo nălucă de-a mea. Cert este că Thomas Beimel ne-a
părăsit fulgerător pe 29 iunie 2016, de Sf. Petru și Pavel, la 49
de ani, lăsându-ne perplecși și fără replică, prizonieri ai unei
dureri complet noi. Nu îmi imaginam niciodată că voi scrie
aceste rânduri atât de curând.
Îmi vine în minte un episod din 2006, la Bamberg. Eram invitați
la Primărie, care organiza un cocktail în cinstea bursierilor de
la Villa Concordia. La sfârșitul petrecerii, era o mare coadă de
oameni la rămas-bun. Se lungea fiecare cu tot felul de
amabilități schimbate cu amfitrionii și mărimile orașului.
Thomas mi-a zis: ”Ge`ma ohne Tschüss!” (Hai să plecăm fără
”la revedere”). Exact asta a făcut și cu viața lui: a plecat fără
să spună ”la revedere”, absorbit într-un destin meteoric și
torențial. A luat-o-n sus, dintr-odată, în stilul lui nonconformist
și agil. Lacrimosa.



4. 

Slavă! Soldatului Ion, Mihai, Gheorghe. Mai știu
câteva nume
Dar iată, nu mai știu niciun nume
și atunci scriu pe mormânt
un soldat român, 
un soldat român,
un soldat român,
un soldat român,
un soldat român,
un soldat român,
un soldat român.

5.

- Ești trist astă-seară, îi spuse pasărea, 
văd eu că ești trist...
- Nu, nu – răspunse soldatul, 
- Și totuși pari trist, zise pasărea cea albă, 
pari trist.
- Nu, nu sunt trist, răspunse soldatul, 
nu, nu.
- Ești trist astă-seara, văd eu, 
ai ceva pe suflet – mai zise
pasărea albă.
- Nu, nu sunt trist – și lasă-mă-n pace!
se răsti la ea soldatul.
Pasărea se desprinse de pe brațul lui
și zbură fâlfâind din aripile ei mari
și albe, foarte albe.
- Unde-o fi plecat pasărea aia cuvântatoare?
se trezi deodată soldatul, vorbind
singur.

7.

Bun, dar cu noi cum rămâne?
Ei au fost mari, tragici, sfinți…
Ei au mâncat pâine,
părinților noștri le-au fost părinți.

Dar noi, dar cu noi?…
Lor le-a fost frig, au pătimit,
au mers prin zăpadă, prin noroi,
au murit și s-au nemurit.

Noi trăim, cu noi cum rămâne?
S-a hotărât ceva? S-a hotărât?
Când anume și ce anume?



NOTIȚE


