
Ediția a XXIX-a a festivalului Săptămâna 
Internațională a Muzicii Noi (19-26 mai) va pune 
accentul pe muzica franceză contemporană și 
pe promovarea tinerilor interpreți și compozitori 
români. În acest sens, pe de o parte, compozitori 
francezi de vârf sunt invitați și lucrările lor sunt 
prezentate în cadrul concertelor din Săptămâna 
Internațională a Muzicii Noi 2019. De asemenea, 
cercetători francezi și români au prilejul să 
dialogheze în cadrul simpozionului de muzicologie 
cu tema ”Gândirea muzicală de avangardă în 
Franța și România. Perspective și interacțiuni”. 
Pe de altă parte, un desant de tineri compozitori și 
interpreți români sunt încurajați să-și depășească 
limitele, sincronizându-și atitudinea cu motto-ul 
festivalului: Limite…și dincolo de ele!
Astfel, organizatorilor tradiționali precum 
Ministerul Culturii și Identității Naționale, Uniunea 
Compozitorilor și Muzicologilor din România, 
Societatea Română de Radio și Universitatea 
Națională de Muzică din București li se vor alătura 
Institutul Francez și Ministerul Afacerilor Externe, 
prin Sezonul România-Franța 2019. 

Dan Dediu

Director Artistic

Grupul de lucru:
Coordonatori: Mioara Bâscă (consilier artistic), Dan Bujor 
(director tehnic), Diana Rotaru (consilier promovare).
Administrativ și financiar: Ani Achim, Cristina Viorica Stancu, 
Maria Cătălina Stroe, Ionelia Petcu, Maria Epuraș, Eugenia 
Câlția, Irina Sandu, Elena Rotărescu

Caietul-program al festivalului a fost realizat de Dan Dediu

Concept grafic: Aurora Király

Săptămâna Internațională de Muzicii Noi 2019

Ediția a XXIX-a

Director fondator: acad. Ștefan Niculescu

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.

Organizatori:
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România

Co-producător:
Radio România – Direcția Formații Muzicale

Parteneri principali:
Universitatea Națională de Muzică din București
Orchestrele și Corurile Radio

Parteneri:
Sezonul România-Franța 2019
Institutul Francez
Ministerul Afacerilor Externe
Filarmonica ”George Enescu”
Muzeul Național ”George Enescu”
Projets GRAME – CNCM Lyon
Colegiul ”Noua Europă”, București
Secțiunea Națională Română - SIMC
Universitatea Națională de Arte București
Galeria Nouă
Hotel Siqua

Parteneri media:
Radio România Cultural
Radio România Muzical
Actualitatea Muzicală

Cuvânt de deschidere Concept central al Festivalului
Limite... și dincolo de ele!
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Duminică, 19 mai 2019
Ateneul Român, ora 19.00
NIRVANA (1)

Orchestra Concerto
Corul Ricercare
ale Universității Naționale de Muzică din București

Dirijor: Bogdan Vodă
Dirijorul corului: Florian Costea

Soliști: Evelina Andrieș (harpă), Iustinian Zetea 
(bas-bariton), Horia Maxim (pian)

George Balint: Ortus novorum Athenas (Ivirea 
Atenei) pentru harpă și orchestră (p.a.a.)
Nicolae Brânduș: Rugăciunea unui dac pentru 
bas-bariton, pian, orgă, cor și orchestră de coarde, 
pe versuri de Mihail Eminescu (p.a.a.)
Valentin Gheorghiu: Simfonia a II-a (p.a.a. a 
versiunii revizuite)

Concert realizat în parteneriat cu Filarmonica ”George 
Enescu” și Universitatea Națională de Muzică din București 

George BALINT (n. 1961): Orthus Novorum Athenas 
(Ivirea Atenei) - Concert pentru harpă și orchestră de 
coarde cu percuție (p.a.a.)

George Balint este implicat în viața 
muzicală din mai multe perspective: 
compozitor (membru în Biroul de 
Muzică instrumentală și Multimedia 
și Consiliul Director ale UCMR), 
dirijor (Teatrul Național de Operetă 
„Ion Dacian” din București); 
conferențiar (Universitatea din 
Pitești și cadru didactic asociat la 
UNMB); editorialist și redactor-șef 

al revistei Actualitatea Muzicală, autor a două volume 
de studii interpretativ-teoretice și eseuri referite gândirii 
muzicale – Opera sonoră, niveluri în perspectivă oblică 
și Privirea estetică, încercare în contemplarea muzicii. 
Opera sa de compoziție muzicală cuprinde numeroase 
opusuri, în aproape toate genurile muzicii înalte – de 
la cameral-instrumental la simfonic, de la lied, la coral, 
vocal-simfonic și operă. Multe dintre lucrările sale au 
fost onorate cu importante premii ale UCMR, precum și 
Premiul „George Enescu” al Academiei Române (2002).

Ortus Novorum Athenas (Ivirea Atenei) – Concert pentru 
harpă și orchestră de coarde cu percuție este o lucrare 
inedită, compusă la începutul acestui an și dedicată 
tinerei harpiste Evelina Andrieș, studentă la UNMB, la 
clasa maestrului Ion Ivan-Roncea. În mitologia greacă, 
nașterea Atenei (zeița înțelepciunii) a fost ca o izbucnire 
de lumină înzorind un nou univers. În interpretarea mea 
componistic-muzicală, Atena este dezeificată la scara 
unui personaj juvenil de expresie lirică, duioasă. Pe linia 
de expresivitate, trecând prin diferite stări de mișcare 
sonoră, ceea ce domină constant este melodicitatea. 

Nicolae BRÂNDUȘ (n. 1935): Rugăciunea unui dac 
pentru bas-bariton, pian, orgă, cor și orchestră de 
coarde, pe versuri de Mihail Eminescu (p.a.a.)

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)

Descoperim uneori în lirica eminesciană accente de 
un tragism sfâșietor, de revoltă și încrâncenare unice. 
Rugăciunea unui Dac apare ca o mărturie emblematică, 
cu implicații cosmice, de sfidare a  blestemului existențial 
și a pierderii în Neant... În alcătuirea muzicală a acestui 
(de fapt) testament, imaginile versului poetic, groaznice 
în haina lor literară, capătă un sens transcendent sieși, 
subliniind în etape destinul tragic, fără de speranță, al 
Ființei... (Nicolae Brânduș)
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Valentin GHEORGHIU (n. 1928): Simfonia a II-a (p.a.a. 
a versiunii revizuite)

Valentin Gheorghiu a 
început să cânte la pian la 
vârsta de 5 ani. Studiază 
la Academia de Muzică 
din București, având ca 
profesori pe Mihail Jora 
(teorie-solfegiu, armonie, 
contrapunct, compoziție), 
Constanța Erbiceanu (pian), Mihail Andricu (muzică 
de cameră). George Enescu, într-o scrisoare adresată 
Ministrului Culturii din acea vreme, îl recomandă drept 
un “talent rar ce trebuie supravegheat îndeaproape” și 
astfel, Valentin Gheorghiu, în vârstă de 9 ani, primește 
o bursă pentru a studia între anii 1937 și 1939 la 
“Conservatorul Național Superior de Muzică” din Paris, 
cu Lazare Lévy (pian), Marcel Mayer (teorie și solfegiu), 
Noel Gallon (armonie). La vârsta de 15 ani debutează la 
Ateneul Român în compania Orchestrei Filarmonice din 
București, sub bagheta lui George Georgescu, ca solist 
al concertului Nr. 1 în Do major pentru pian și orchestră 
de Ludwig van Beethoven și devine solist al Filarmonicii 
în 1950. În afara activității concertistice în țară, Valentin 
Gheorghiu a întreprins turnee de răsunet în țările 
europene, Anglia, Franța, Spania, Germania, Uniunea 
Sovietică, Austria etc. precum și în Statele Unite ale 
Americii, Israel, Japonia. A colaborat cu orchestre de 
prestigiu ca: “Société des Concerts du Conservatoire 
de Paris”, “Gewandhaus” (Leipzig), “Staatskapelle” 
(Dresda) etc. și a colaborat cu dirijori de renume mondial 
ca Antal Dorati, Kurt Masur, Rafael Kubelik, Constantin 
Silvestri, Georges Prêtre, George Georgescu. Valentin 
Gheorghiu excelează și în recitalurile solo de muzică de 
cameră sau ca partener la pian al fratelui său, violonistul 
Ștefan Gheorghiu. Au rămas în amintire performanțele 
muzicale ale “Trio-ului” compus din Valentin Gheorghiu 
(pian), Ștefan Gheorghiu (vioară) și Radu Aldulescu 
(violoncel). A făcut înregistrări de radio, televiziune și 
discografice pentru casele „His Master’s Voice”, „Pathé 
Marconi”, „Deutsche Gramophone”, „Electrecord” și 
„Editura Casa Radio”. A compus un concert pentru pian 
și orchestră, două simfonii, o sonată pentru pian, un trio, 
lucrări corale și camerale. (sursa: wikipedia)

Am compus Simfonia a II-a în anul 1952, după Trio 
pentru pian, vioară și violoncel și Sonata pentru pian și 
violoncel. În decursul anilor, am căutat să refac anumite 
părți ale simfoniei din punctul de vedere al orchestrei și 
formei. Simfonia a II-a în re minor este compusă din trei 
părți. Partea I-a, Allegro energico, începe cu o scurtă 
introducere a instrumentelor de alamă, după care apare 
tema principală cu un caracter ritmic foarte accentuat. 
În contrast, apare la clarinet tema a doua, cantabilă 
și expresivă. Dezvoltarea primei părți se desfășoară 
treptat, ajungând la un punct culminant, după care 
tensiunea ritmică și melodică scade. Încheierea primei 
părți, ca de altfel întreaga mișcare, are un caracter ferm 
și energic. Partea a II-a, Andante, este mult mai lirică 
și meditativă, iar pe alocuri are momente dramatice. 
Tema principală, cântată la corn englez, este reluată de 
întreaga orchestră puțin mai târziu. Tot cornul englez 
încheie partea a II-a, fiind acompaniat de instrumentele 

de coarde în surdină și de harpă. Partea a III-a – Finalul, 
Allegro molto, construit în formă de rondo, începe printr-
un motiv vioi, spiritual și dinamic. Tema centrală, în 
contrast, este impunătoare și marțială; ea reamintește 
prima parte, după care dansul întrerupt o clipă continuă și 
se amplifică pe măsură ce se apropie de sfârșit. Simfonia 
se termină într-o atmosferă de optimism sănătos. Prima 
audiție a Simfoniei a II-a a avut loc la Ateneul Român în 
data de 16 mai 1953, în cadrul unui festival de muzică 
românească, care mai includea Concertul pentru pian 
și orchestră de Paul Constantinescu, în primă audiție – 
solist Valentin Gheorghiu - și George Enescu – Rapsodia 
întâi, interpretate de Filarmonica “George Enescu” 
dirijată de Constantin Silvestri. (Valentin Gheorghiu)

Orchestra Concerto a Universității Naționale de 
Muzică din București

Orchestra Concerto a UNMB a fost înfiinţată în 1981 
la iniţiativa profesorului şi dirijorului Dorel Paşcu-
Rădulescu. Repertoriul interpretat este extrem de 
variat, de la lucrări baroce la contemporane. Ansamblul 
acompaniază cei mai merituoşi studenţi solişti şi 
promovează creaţia naţională contemporană prin 
asigurarea primelor audiţii ale absolvenţilor secţiei de 
compoziţie. Orchestra a susţinut concerte în Bucureşti, 
Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara etc., beneficiind şi de 
experienţă internaţională prin participarea la evenimente 
precum Bayreuth International Youth Festival sau la 
diferite turnee în Ungaria, Germania, Danemarca, 
Elveţia, Spania, Italia etc. În ultimii ani, ansamblul a 
fost invitat să concerteze în deschiderea Festivalului 
Săptămâna Internațională a Muzicii Noi. Tinerii muzicieni 
au avut ocazia de a se perfecţiona în stagii şi concerte 
cu dirijori consacraţi, precum Horia Andreescu, Cristian 
Mandeal, Iurie Florea, Gabriel Bebeșelea ş.a. Din 2010, 
orchestra se află sub îndrumarea conf. univ. dr. Bogdan 
Vodă.

Bogdan Vodă (dirijor)

Muzician român, dirijor, compozitor 
și profesor, cu studii la București 
de dirijat de orchestră (cu Ludovic 
Bacs) și de Compoziție (cu Tiberiu 
Olah). Predă din 1996 în cadrul 
Departamentului de Compoziție al 
Universității Naționale de Muzică 
din București disciplinele Armonie, 
Forme muzicale, Orchestrație, 
Compoziție ș.a. În prezent este conferențiar dr. la 
Departamentul Compoziție și Director al Departamentului 
pentru Pregătirea Personalului Didactic. Din 2010 
îndrumă Orchestra Concerto a UNMB. Are o semnificativă 
carieră dirijorală, alaturi 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 consacrati, 
precum Viniciu Moroianu, Daniel Goiţi, Luiza Borac,  
Florin Croitoru, Vlad Stănculesa, 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 
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s-a concretizat în lucrări simfonice, precum Foc și pară, 
Ses voies incomprehensibles, Voyageurs du Temps, 
Grosso modo Concerto, Memoires, Requiem pour les 
vivants, dar si camerale, precum Trei crochiuri (lieduri), 
Vision parallele - trio, Temps Ottomans, 3 cvartete de 
coarde, etc. Lucrările sale au fost interpretate în Franţa, 
UK, SUA, Suedia, în cadrul Săptămânii Internaţionale 
a Muzicii Noi” - București și Festivalului Internaţional 
Meridian.

Florian Costea (dirijorul corului)

Lector universitar la catedra de Dirijat 
și Cânt Coral a Universității Naționale 
de Muzică din București, Florian 
Costea s-a format în atmosfera 
de excelență artistică a lui Marin 
Constantin și al său cor Madrigal. A 
studiat dirijatul de orchestră cu Petru 
Andriesei și Horia Andreescu, iar 
dirijatul coral cu Mihail Diaconescu. 
Aplecat asupra fenomenului coral 
și din perspectivă componistică, a obținut premiul întâi 
în anul 2011 la concursul de compoziție Lăudați pe 
Domnul organizat de Patriarhia Română în colaborare 
cu Ministerul Educației. În prezent este dirijor secund al 
Coralei Nicolae Lungu a Patriarhiei Române.

Evelina Andrieș (harpă)

Evelina Andrieș este absolventă 
a “Colegiului de Muzică 
Sigismund Toduță” din Cluj-
Napoca, unde a studiat harpa 
cu profesoara Delia Băcneanu. 
În prezent este studentă în anul 
IV la Universitatea Națioanlă 
de Muzică din București, la 

clasa maestrului Ion Ivan-Roncea. Anul trecut a avut o 
bursă de studii la “Royal Irish Academy of Music” din 
Dublin (Irlanda) având-o ca profesoară pe Geraldine 
O’Doherty, iar în 2017 a fost bursieră a Fundației 
Principesa Margareta a României. A fost distinsă cu 
premii la numeroase olimpiade și concursuri naționale, 
între care: Premiul I la Olimpiada Nationala, Premiul I 
la Concursul Internațional „Timotei Popovici”, Premiul I 
la Concursul „Ada Ulubeanu”. A colaborat în cadrul mai 
multor orchestre de prestigiu, iar ca solistă are o bogată 
activitate de recitaluri și concerte. 

Iustinian Zetea (bas)

Iustinian Zetea 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, 
sub îndrumarea prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu, 

al aceleiași universități. A susținut cursuri de canto  
cu baritonul Vasile Martinoiu și de masterclass cu 
mezzosoprana Bruna Baglioni (2017), basul Eric 
Halvarson (2016), tenorul Marius Vlad  Budoiu (2016-
2017), soprana Marina Krilovici (2014), prof. Maria 
Diaconu, de la „Conservatoire Superieur de Musique 
De Geneve” (2013) și cu prestigiosul dirijor Christian 
Badea (2009). Câștigător al multor premii naționale și 
internaționale, Iustinian Zetea este din 2014 angajat al 
Operei Naționale București.

Horia Maxim (pian)

Considerat a fi unul dintre cei mai 
buni 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. 
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Luni, 20 mai
Aula UCMR, ora 17.00
ULISE (1)

Ansamblul Sonomania
Ștefan Diaconu (flaut), Valentin Ghita (oboi), 
Mihai Bădiță (clarinet), Mircea Grigore Lazăr 
(vioară), Eugen-Bogdan Popa (violoncel), 
Mădălina-Claudia Dănilă (pian)

Director artistic: Diana Rotaru

Dirijor: Simona Strungaru

Luminous
 
Daniela Terranova: Notturno in forma di rosa pentru 
flaut, clarinet, vioară, violoncel şi pian (p.a.r.)
Federico Gardella: D’autres arabesques pentru 
oboi şi pian (p.a.r.) 
Jonathan Harvey: Flight Elegy pentru vioară şi pian 
Josephine Stephenson: lignéchos pentru vioară, 
clarinet şi pian (p.a.r.) 
Benedetto Boccuzzi: Otto lamenti pentru vioară şi 
ansamblu (p.a.a.)
Sungji Hong: Luminous Flux pentru ansamblu (p.a.r.)

Daniela TERRANOVA (n. 1977): Notturno in forma di 
rosa pentru flaut, clarinet, vioară, violoncel şi pian (p.a.r.)

Daniela Terranova 
(Italia) este o 
compozitoare de 
muzică de concert, 
operă şi medii sonore 
extinse. Lucrările sale 

recente explorează esența sunetului, în strânsă legătură 
cu materialele din care sunt construite instrumentele. 
Intenția este de a crea organisme sonore în mişcare, 
ale căror respirații şi suspine se pot auzi şi “vedea” 
în cadrul unei texturi în permanentă schimbare, care 
alternează culori efemere şi volume concrete. A obținut 
premii internaționale precum: premiul Gianni Bergamo 
Classic Music (Lugano); premiul SIAE (la concursul 
Valentino Bucchi, Rome); premiul Monte dei Paschi 
di Siena (Accademia Chigiana) sau premiul Incontri 
Internazionali Franco Donatoni (Milano). A primit comenzi 
din partea unor ansambluri şi festivaluri precum London 
Sinfonietta; Trio Feedback (BBVA Foundation, Madrid); 
mdi ensemble; Biennale Musica 2019; Taller Sonoro 
Ensemble; Ensemble Prometeo (Traiettorie Festival, 
Parma); Fidelio Trio (Dublin); Prometeo Quartet; 
Ansamblul Divertimento (Centrul Muzical din Budapesta 
şi Time of Music Festival, cu susținerea Fundației de 
Muzică Ernst von Siemens); Accademia Filarmonica 
di Bologna; Gran Teatro La Fenice; Camerata Nordica 
(Stockholm). Lucrările sale sunt publicate de Edizioni 
Suvini Zerboni-Sugarmusic S.p.A., Milano. 

O poezie despre un trandafir nu este aproape niciodată 
despre un trandafir: frumusețea florii este un arhetip, 
un semn unic din care se naşte infinitul de semnificații. 
Uitându-se la imaginea unui trandafir, Umberto Eco a 
inventat sintagma “semioză nelimitată”, referindu-se 
la această posibilitate mereu deschisă a interpretării 
umane. Eco a menționat că simbolul trandafirului a 
ajuns să aibă atât de multe înțelesuri încât abia mai 
are o semnificație. Această bogăție semantică permite 
folosirea florii drept metaforă a esenței ascunse a însăşi 
compoziției, apropiindu-se de “granița” care desparte 
ceea ce este perceput de intuiție de ce poate fi înțeles 
cu ajutorul rațiunii. În lucrarea de față, sunetele şlefuiesc 
forme într-o spirală care se contractă şi se lărgeşte ca 
petalele unui trandafir. Atunci când o figură muzicală 
pare să se definească, aceasta se dizolvă în noi figuri, 
sugerând sentimentul de deschidere: un proces în 
desfăşurare care tot începe şi este suspendat, schițând 
o structură care transcede nivelul obiectelor individuale 
în scopul de a țese continuități sonore extinse. (Daniela 
Terranova)

Federico GARDELLA (n. 1979): D’autres arabesques 
pentru oboi şi pian (p.a.r.) 

Federico Gardella s-a 
născut la Milano în 1979. 
Muzica sa s-a cântat la 
Tokyo, Milano, New York, 
Veneția şi Madrid. În 2012 
a fost onorat cu Premiul 
I la “Toru Takemitsu 
Composition Award”, iar în 
2014 a primit Premiul Special “Una Vita nella Musica – 
Giovani” la Teatrul “La Fenice” din Veneția. În 2017 a 
fost “Marcello Lotti Italian Fellow in Music” la Academia 
Americană din Roma. Lucrările sale au fost interpretate 
de Orchestra Simfonică Națională a RAI, Orchestra 
Națională Simfonică Letonă, Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino şi Orchestra Filarmonică din Tokyo. 
A studiat compoziția la Conservatorul din Milano şi la 
Academia Națională  “Santa Cecilia” din Roma. Este 
invitat frecvent în calitate de compozitor şi asistent al lui 
Toshio Hosokawa la cursul de compoziție de la Takefu 
International Music Festival (Japonia).

În 2010, în timp ce compuneam Livre d’arabesques 
pentru oboi şi ansamblu, am imaginat o structură 
capabilă să genereze diferite căi pornind de la un singur 
gest sonor. Am organizat aşadar o formă de arc în care 
acelaşi incipit instrumental provoca diferite “scenarii”. 
În ultimii ani am încercat să pun în practică o idee din 
ce în ce mai obsedantă de arhitectură sonoră în care 
forma nu este definită de cronologia gesturilor, dar 
este gândită ca o simultaneitate care se desfăşoară în 
timp; în consecința acestor gânduri am scris D’autres 
arabesques pentru oboi şi pian: aproape un comentariu 
la Livre d’arabesques, lucrarea se dezvoltă pornind de 
la un acord care se tot repetă pe parcurs şi din care 
se nasc diferite “micro-poveşti”, fiecare cu forma sa 
individuală. (Federico Gardella)
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Jonathan HARVEY (1939-2012): Flight Elegy pentru 
vioară şi pian 

Jonathan Harvey 
(1939-2012) este unul 
din cei mai importanți 
compozitori englezi 
din a doua jumătate 
a secolului XX şi 
începutul secolului 

XXI. Invitația lansată de Pierre Boulez de a lucra 
la IRCAM la începutul anilor ’80 se dovedeşte a fi 
definitorie pentru destinul său componistic, rezultând în 
opt proiecte dezvoltate la Institut (printre care celebrele 
lucrări Mortuos plango, Vivos Voco pentru bandă sau 
Bhakti pentru ansamblu şi electronics). Apartenența sa 
la două religii, catolicismul şi budismul, i-a influențat 
întreaga creație, dovadă sonoră a spiritualității sale 
profunde. Menționăm lucrări precum operele Passion 
and Resurrection, Inquest of Love şi Wagner Dream 
(realizată la IRCAM), lucrarea camerală Death of Light, 
Light of Death, lucrările orchestrale Tranquil Abiding, 
White as Jasmine şi Madonna of Winter and Spring, 
cantata Mothers shall not Cry scrisă pentru BBC Proms. 
Rezidența sa la BBC Scottish Symphony Orchestra a dat 
naştere unor lucrări precum Body Mandala, …Towards 
a pure land  şi Speakings (care a primit Premiul Prințul 
Pierre de Monaco în Compoziție Muzicală în 2009). A fost 
primul compozitor englez onorat cu Charles Cros Grand 
Prix du Président pentru întreaga creație, în anul 2009. 
În ianuarie 2012, pentru a onora cariera internațională 
a lui Harvey, BBC a dedicat un weekend muzicii sale la 
Barbican, festivalul “Total Immersion” cuprinzând multe 
lucrări esențiale, printre care şi premiera britanică a 
operei Wagner Dream. (Diana Rotaru)

Flight-Elegy este o elegie pentru Peter Gibbs, pilot al 
Royal Air Force şi violonist. L-am cunoscut puțin când 
era prim-violonist al BBC Scottish Orchestra, în care 
cântam şi eu. Era extrem de chipeş şi destul de aprig cu 
dirijorii. Câteodată cânta concerte de vioară şi putea, în 
cuvintele lui Norman Del Mar, să “cânte ca un înger”, deşi 
se manifesta ocazional câte o întâmplătoare şi stranie 
greşeală. Rămăsese devotat pasionat al zborului şi îşi 
lua frecvent avionul la diferite angajamente. Rareori 
folosea o hartă, dar cobora să citească indicatoarele 
de circulație; de fapt, demonstra o splendidă nepăsare 
pentru legile aviației, întâmplându-se să zboare şi pe 
sub poduri etc. A murit în circumstanțe misterioase. A 
decolat la amurg dintr-un loc izolat de lângă mare din 
vestul Scoției. Nu s-a mai întors niciodată. Trupul său a 
fost descoperit ulterior fără nicio zgârietură sau urme de 
sare marină la câteva sute de iarzi pe țărm. Avionul nu 
fost găsit niciodată. (Jonathan Harvey)

Josephine STEPHENSON (n.1990): lignéchos pentru 
vioară, clarinet şi pian (p.a.r.) 

Josephine Stephenson 
este o compozitoare 
şi interpretă franco-
britanică, stabilită la 
Londra. A primit comenzi 
de la BBC şi Radio 
France, iar muzica sa 
a fost cântată în cadrul 
BBC Proms, Bristol Proms, Festivalul Liric d’Aix-en-
Provence, Spitalfields Festival sau Aldeburgh Festival. 
Lucrările sale au fost interpretate de London Sinfonietta, 
Sinfonia Viva, Miroirs Étendus, cvartetul Van Kuijk, 
The Hermes Experiment, Explore Ensemble, chitarista 
Laura Snowden, Liam Byrne (viola da gamba), violinista 
Eloisa-Fleur Thom şi corul Maîtrise de Radio France. 
Colaborează în mod frecvent cu realizatori de film şi 
teatru, precum şi cu cantautori şi formații. Este unul din 
cei trei directori artistici ai Listenpony (serie de concerte 
şi casă de discuri), care organizează evenimente ce 
combină muzica nouă cu muzică clasică şi genuri 
populare. Josephine a studiat muzica la Clare College, 
Cambridge şi a urmat un master în compoziție la Royal 
College of Music din Londra. 

Lucrarea lignéchos a fost scrisă imediat după ce am 
terminat lucrul la un lung proiect de operă cu același 
trio de muzicieni și am simțit nevoia de a face ceva 
foarte diferit, ceva liniștit și liber de orice sens dramatic. 
Am început să gândesc în termenii formei vizuale și ai 
sunetului pur - inclusiv mixtura lingvistică a titlului, ce 
combină cuvintele franțuzești “linii” (lignes) și “ecouri” 
(échos) - și de acolo mi-am lăsat imaginația să zburde 
liberă cu paleta la îndemână, de multe ori încercând 
să concep cele trei instrumente ca pe unul singur, 
prin amestecarea, atât cât este posibil, a rolurilor și 
a sunetelor lor. Rezultatul este o piesă mai degrabă 
meditativă, cu o structură deopotrivă fragmentară și 
circulară. Piesa folosește ocazional microtoniile ca pe 
un instrument pur expresiv, iar prepararea pianului în 
trei pasaje extinde ușor gama sonorităților pe care le-
am putea aștepta. (Josephine Stephenson)

Benedetto BOCCUZZI: Otto lamenti pentru vioară şi 
ansamblu (p.a.a.)

Benedetto Boccuzzi este un 
muzician eclectic şi pasionat. În 
calitate de pianst, interpretează 
un repertoriu extins de lucrări solo 
şi camerale, de la Frescobaldi 
şi Purcell la cele mai recente 
lucrări contemporane. Benedetto 
a concertat în Italia şi Europa şi 
s-a specializat în muzică nouă cu 
Ansamblul Zahir în Sevilia (Spania) 
şi Teatro Lirico Sperimentale 

în Spoleto (Italia). A colaborat, în calitate de pianist 
acompaniator, la ESMAE (Escola Superior de Música 
e Artes do Espectáculo) din Porto (Portugalia) şi a 
concertat şi în calitate de clavecinist. Benedetto a 
compus lucrări solo, camerale şi de ansamblu care au 
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fost interpretate în Italia, Spania, Germania şi România. 
A studiat pianul cu Roberto Bollea şi Oscar Martin 
Castro şi compoziția cu Marco Della Sciucca şi Federico 
Gardella. 

Lucrarea explorează diferite forme şi intensități ale 
“lamento-ului”, de la invocația sfâşietoare a unei mame 
îndurerate, la lătratul (foarte serios!) al unui câine care 
vrea să iasă afară. Gesturile muzicale ale viorii soliste 
se schimbă abrupt de la secțiune la secțiune, ca în 
interpretarea unui “Capriccio”. În această versiune 
(lucrarea are şi o variantă pentru vioară solo şi 
performeri), ansamblul funcționează ca o mare cutie 
de rezonanță a solistului, “lamentările” viorii prinzând 
viață prin ecouri ale materialului muzical preluat de la un 
instrument la altul; gestul muzical este amplificat, la fel şi 
semnificația. Lucrarea se încheie cu o invocație la şase 
voci pe “exudi orationem meam”. (Benedetto Boccuzzi)

Sungji HONG (n. 1973): Luminous Flux pentru 
ansamblu (p.a.r.)

Sungji Hong (Coreea de Sud) are 
un master la Royal Academy of 
Music din Londra şi un doctorat la 
Universitatea din York. S-a scris 
despre muzica sa că este “de 
o prospețime iridescentă” (BBC 
Music Magazine), “sonoritatea 
este extrem de luminoasă” 
(Fanfare Magazine), cu “explozii 
de energie ritmică” (The Irish 
Times) şi “o explorare plină de virtuozitate a posibilităților 
tehnice şi sonore” (Daily Telegraph). Lucrările sale au 
fost comandate de către National Flute Association, 
Harvard University Fromm Music Foundation, Festivalul 
MATA, Festivalul Internațional Tongyeoung, Filarmonica 
din Seul sau Keumho Asiana Cultural Foundation. 
A primit diverse premii: Franz Josef Reinl-Stiftung 
(Premiul I), Jesus Villa-Rojo (Premiul I), Temple Music 
Composition Prize, ACL Yoshiro Irino Memorial Prize 
etc. Muzica sa a fost lansată pe ECM Records şi a fost 
difuzată în mai mult de 17 țări şi 37 de canale, incluzând 
BBC Radio 3, SWR 2, DLF, WNYC 2, Radio Boston, şi 
YLE Radio 1. Lucrările sale au fost interpretate în peste 
42 de țări şi 167 de oraşe în Europa, SUA şi Asia.

În Luminous Flux, accentul s-a pus pe procesul de 
dezvoltare la nivel structural şi pe coerența morfologică. 
Piesa este caracterizată de elemente recurente care 
funcționează ca bază pentru această dezvoltare, lucru 
care devine din ce în ce mai evident pe parcursul 
lucrării. Luminous Flux a fost terminată în iunie 2008 
în Salonic (Grecia). Prima audiție a fost interpretată de 
Ansamblul Next Mushroom Promotion sub conducerea 
lui Ruediger Bohn la Takefu International Music Festival 
(New Horizons Concert III, 9.09.2008).

Simona Strungaru (dirijoare și pianistă)

Simona Strungaru este pianist, 
dirijor de orchestră, orchestrator 
și compozitor de muzică de film. 
Este absolventă de master la 
Conservatorul din Amsterdam, 
unde a studiat pian cu reputatul 
profesor Jan Wijn şi dirijat cu Lucas 
Vis, şi licenţiată în interpretare 
pianistică la UNMB la clasa prof. 
Viniciu Moroianu. Ca dirijor, Simona 
Strungaru a condus Orchestra 
Operei Maghiare din Cluj-Napoca în Cine-Concertul 
“Haxan” cu muzică semnată de Bardi Johannsson, la 
Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) 
2016. În 2010 dirijează în premieră mondială opera 
S.A.L.O. (Standard American Lexicographical Opera) 
de Michael Karr, într-o producţ̦ie a “Prime Foundation” 
și Grand Theater Groningen, în Groningen, Olanda. În 
2015 lansează orchestra şi conceptul Simona Strungaru 
Symphonics în cadrul Nopţii Albe a Bucureştiului, 
interpretând în premieră compoziţia proprie, Simfonia 
I Gaston pentru orchestră şi live visuals. Evenimentul 
l-a avut ca invitat pe artistul plastic Alexandru Ciubotariu 
(Pisica Pătrată). 

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. SonoMania a 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, facebook.
com/SonoManiaEnsemble
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Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 19.00
GULLIVER (1)

DOUBLE RECITALS

Tineri interpreți și compozitori români

Ansamblul de clarinete Clarino

Ciprian Melente, Bogdan Vasile, Bogdan 
Mavroean, Sebastian Antoneac, Dominic Mărtinaș, 
Tudor Poenaru, Claudiu Minea, Dragoș Stancu, 
Mihai Cucu

Emil Vișenescu, dirijor și solist

Invitat: ansamblul de percuție Game (coordonat 
de Alexandru Matei)

Vladimir Scolnic: The Ice Land (Țara de gheață) 
pentru octet (p.a.a.)
Menahem Zur: Discussions no. 6 pentru cvartet de 
clarinete și mediu electronic (p.a.a.)
Adina Dumitrescu: Vitrina cu figurine de sticlă 
pentru opt clarinete în sib
Diana Rotaru: Wonderland pentru clarinet și 
cvintet de clarinet (p.a.a.)
Sebastian Androne: Hakken pentru cinci clarinete 
(p.a.a.)
Cristina Uruc: Katabasis. Still Wandering pentru 
ansamblu de clarinet și percuție (p.a.a.)

 
Vladimir SCOLNIC (n. 1947): The Ice Land (Țara de 
gheață) pentru octet

Născut în Ucraina, a absolvit 
compoziția în 1972 la 
Conservatorul bucureștean (la 
clasa lui Anatol Vieru), iar din 
1977 s-a stabilit în Israel. În 
1994 primește titlul de doctor 
în muzicologie al Universității 
Ebraice din Ierusalim, pentru 
teza cu titlul Pitch Organization 

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

Țara de gheață a fost scrisă în 2019 pentru octet de 
clarinete (cl. sopran, 3 cl. în Sib, 2 cl. alt, cl. bas în sib 
și cl. contrabas în sib). ”O țară fără viață… O țară de 
gheață nesfârșită, însă… sub gheață… se zbat inimi 
fierbinți ce topesc întunericul alb...”

Menachem ZUR (n. 1942): Discussions no. 6 pentru 
cvartet de clarinete și mediu electronic
 
S-a născut în Israel și a compus 
peste 140 de lucrări în toate 
genurile: muzică de cameră, 
vocală, simfonică, electronică, 
precum și două opere. A studiat la 
Ierusalim, apoi în SUA, la Mannes 
College of Music, Sarah Lawrence 
College și Columbia University, 
unde i se conferă, în 1976, D.M.A. 
în compoziție. Este beneficiarul 
unei burse de creație Guggenheim 
(1981) și a multor altor comenzi și distincții. Majoritatea 
lucrărilor sale au fost publicate în Israel și SUA. În 2001 i 
s-a decernat premiul A.C.U.M. pentru întreaga activitate 
și premiul de compoziție al Primului Ministru al Israelului. 
Zur este profesor la Academia de Muzică și Dans din 
Ierusalim și a predat la Queens College, CUNY, precum 
și la New York University. Între 1992-1994 și 2000-2003, 
Zur a fost președinte al Ligii Compozitorilor din Israel. 

Discussions 6 a fost scris pentru cvartet de saxofoane și 
mediu electronic, fiind prezentat ca atare în primă audiție. 
Această versiune pentru patru clarinete nu a mai fost 
cântată, deci este prezentată în primă audiție în acest 
context. Materialul sonor (atât al instrumentelor, cât și cel 
al mediului electronic) este construit cu tehnicile teoriei 
mulțimilor. Partea electronică este realizată la laboratorul 
Academiei de Muzică din Ierusalim și folosește ca 
material de bază sunete de saxofon preînregistrate. 
Piesa solicită sincronizare exactă a înălțimilor și ritmului 
cu soundtrack-ul electronic. (Menachem Zur)

Adina DUMITRESCU (n. 1964): Vitrina cu figurine de 
sticlă pentru opt clarinete în sib (2011)

Adina Dumitrescu a studiat 
Automatica la UPB și 
Compoziția la UNMB, cu Dan 
Dediu și Ștefan Niculescu. 
Alături de compozitoarea 
Dana Cristina Probst, este 
autoarea a multor proiecte 
europene dedicate și muzicii 

noi, printre ele numărându-se festivalul Țintea Muzicală 
care reunește anual muzicieni din întreaga lume. 
Premiată de Radiodifuziunea Română, de Forumul 
Aleph, de London Schubert Players, sau de Ciudad 
de Orihuela, compozitoarea Adina Dumitrescu este în 
momentul de față beneficiara unei burse de compoziție 
de 5 ani acordată de Art Council of Finland. Muzica sa 
“în care imaginația și consistența și-au dat mâna” (Ville 
Komppa) este înregistrată de casele de discuri Alba, 
Nimbus, Nova Musica și Inkoon Musiikki, primul său CD 
de autor, cu muzică pentru kantele, combinând timbrul 
instrumentelor clasice cu al celor tradiționale și teatrul 
muzical cu microtonalismul.
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Îmi plac sticlele cu gâturi lungi, sticluțele cu toarte, vasele 
înalte de sticlă colorată, sticlele cu prestanță și cu umerii 
lați, sticluțele tronconice și lipsite de poezie. Le înșir pe 
podea pe lângă pereții unei camere rectangulare, ca 
într-o vitrină fără geam protector, schimbându-le adesea 
locurile, ierarhiile, familiile. S-au trezit că au istorii, pe 
lumină și pe întuneric. În opt tuburi gemene, fierbințeala 
sunetelor topite s-a spulberat și nouă ni se arată, 
neașteptat, figurinele. Vorbele lor se prind tandru de 
mână, traversează cu puterile adunate aerul camerei, se 
aleargă ca în telefonul fără fir, țipă amestecate, gureșe, 
nepotolite, se întrec, ațipesc și cântă, tremură gros sau 
nu tac. La sfârșit mor sau doar obosesc. Și nu știm dacă 
au spus tot ce aveau de spus. (Adina Dumitrescu)

Diana ROTARU (n. 1981): Wonderland pentru clarinet 
și cvintet de clarinete: 1. White Rabbit, 2. Cheshire Cat, 
3. Mock Turtle Blues

Diana Rotaru a scris muzică de 
cameră şi orchestrală, muzică 
pentru spectacole multimedia 
sau de dans, muzică de 
scurtmetraj şi operă de cameră. 
Creaţia sa explorează direcţii 
expresive diferite precum 
hipnagogia, folclorul imaginar 
sau umorul. În ultimii ani a 
fost implicată în promovarea muzicii noi în România în 
calitate de director artistic al ansamblului SonoMania 
şi coordonator al Centrului de Informare Muzicală din 
România al UNMB – unde este, în prezent, lector. Diana 
Rotaru a studiat compoziţia cu Ştefan Niculescu, Dan 
Dediu şi Frédéric Durieux, participând totodată la cursuri 
de specializare precum Acanthes (Metz), Voix Nouvelles 
(Royaumont), Seminarul Bartok (Szombathely) sau ICon 
Arts (Breaza / Cisnădie), lucrând astfel cu Salvatore 
Sciarrino, Brian Ferneyhough, Michael Jarrell, François 
Paris, Jonathan Harvey şi alţii. Este deţinătoarea mai 
multor premii importante printre care Premiul George 
Enescu al Academiei Române pentru anul 2008, ISCM-
IAMIC Young Composer Award (Vilnius, 2008), Takefu 
International Music Festival Prize (ex-aequo, Takefu, 
2009), Premiul I ex-aequo la Concursul George Enescu 
(lucrare de orchestră – 2005 şi lucrare camerală – 
2003) sau Irino Prize (Japonia, 2004). I-au fost acordate 
rezidenţe de creaţie la Cité des Arts din Paris (2007), 
Villa Sträuli din Winterthur (2011) şi Viena (2015). 
Pornind de la universul miraculos al lui Lewis Carroll, 
Wonderland este un work-in-progress, un concert de 
buzunar dedicat minunatului Emil Vişenescu, structurat 
pe tipicul unei suite de miniaturi. Solistul se transformă 
treptat în fascinantele personaje care populează 
“țara minunilor”, rolul lui Alice fiind însuşit de publicul-
observator. (Diana Rotaru)

Sebastian ANDRONE (n. 1989): Hakken pentru cinci 
clarinete

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.

Titlul lucrării are două semnificații complet diferite 
în funcție de limba prin care este tradus. În japoneză 
semnifică „descoperire” sau „a descoperi” („Hakken 
Suru”), iar în olandeză termenul este legat fie de 
verbul „a tăia”, fie de pluralul substantivului „toc”, motiv 
pentru care un anumit tip de dans apărut în Olanda 
este denumit prin același termen („Hakken”). Această 
aleatorie întâlnire de sensuri pe care am descoperit-o, 
iscată de un termen care, în una din limbile din care 
provine, înseamnă chiar „descoperire”, mi-a furnizat 
corpusul de idei care animă această lucrare dedicată 
ansamblului „Clarino”! Apariția aceluiași termen în două 
culturi și limbi diferite, cu sensuri incompatibile amintește 
de evoluția convergentă din biologie, unde anumite 
caracteristici similare apar la organisme din specii 
distincte. O parte din toate aceste informații se transferă 
în muzică prin diferite strategii, unele având o pondere 
mai mare decât alta, articulând o lucrare izvorâtă dintr-o 
curiozitate etimologică. (Sebastian Androne)

Cristina URUC: Katabasis. Still Wandering pentru 
ansamblu de clarinet și percuție (p.a.a.)

Cristina Uruc îmbină în ultimii ani 
cariera internațională cultural–
managerială cu cea muzicală. În 
prezent, tânăra compozitoare se 
concentrează asupra contrastului 
ca element esențial în propria 
creație, cercetarea doctorală fiind 
în curs de finalizare sub îndrumarea 
compozitorului prof.univ.dr. D.H.C. 
Dan Dediu în cadrul Universității 
Naționale de Muzică din București. Cristina a absolvit 
cursurile de licență și master ale aceleiași instituții la 
clasa compozitoarei prof.univ.dr. Livia Teodorescu-
Ciocănea, iar lucrările sale au fost interpretate și difuzate 
atât în România cât și în străinătate.
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Katábasis. Still Wandering este o lucrare scrisă și 
dedicată ansamblurilor Clarino și Game, dar mai 
ales fondatorilor lor, clarinetistului Emil Vișenescu și 
percuționistului Alexandru Matei. Principiul care stă la 
baza creației acestei lucrări este contrastul realizat atât 
la nivel macro-structural, cât și la nivelul parametrilor 
muzicali printr-un procedeu de alăturare a două 
elemente opuse, cum ar fi registrul grav/registrul acut, 
fortissimo/pianissimo, static/dinamic (pentru a da doar 
trei exemple ușor identificabile chiar de la o primă 
audiție a lucrării). (Cristina Uruc)

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.  

Bits of Romanian Beats

PERCUSSIONescu
Irina Rădulescu & Răzvan Florescu (percuție)

Lucian Zbarcea: Toacatta (p.a.a.)
Diana Gheorghiu: Love and die (p.a.a.)
Bogdan Pintilie: Eccentric vibes (p.a.a.)
DanDe Popescu: Cave dweller (p.a.a.)
Daniel Šimek: Head Echos (p.a.r.)
Bogdan Vodă: Clepsidre (p.a.a.)
Andrei Petrache: Vibraimba: I. (e)Motion; II: 
Introspection; III. Finale (p.a.a.)

Lucian ZBARCEA (n.1983): Toacatta pentru marimbă 
și vibrafon

Născut la Bucureşti, Lucian 
Zbarcea a studiat compoziţia 
la Universitatea Naţională 
de Muzică din Bucureşti, 
absolvind studiile de licenţă 
şi master sub îndrumarea 
compozitoarei Doina Rotaru. În 2006 a descoperit 
muzica de Gamelan din Indonezia, pe care a studiat-o 
pe insula Bali, la Institutul de Arte (ISI) Denpasar. În 
prezent este doctorand al Universităţii Naţionale de 
Muzică bucureştene, sub îndrumarea compozitorului 
Dan Dediu, unde desfăşoară o cercetare strâns legată de 
muzica de gamelan şi cea modernă occidentală. Piesele 
sale au fost premiate în concursuri de creaţie autohtone 
şi de peste hotare, fiind cântate cu diferite ocazii atât în 
România cât şi în ţări precum Anglia, Franţa, Elveţia, 
Brazilia, Slovacia şi Indonezia. Începând din anul 2009 
a desfășurat o activitate didactică în ceea ce privește 
muzica de gamelan, atât în România cât și în Slovacia, 
înființând, deasemenea, ansamblul gamelan Jepun Bali 
în cadrul căruia activează și ca interpret.

Lucrarea este comandată de ansamblul PercussionEscu 
format din Irina Rădulescu și Răzvan Florescu, fiind 
finalizată în februarie 2019. Titlul sugerează elementele 
folosite în cadrul lucrării, acestea fiind ideea de toacă, 
instrumentul folosit în principal în cadru religios la noi, în 
România, dar și aceea a unei unei lucrări de virtuozitate, 
așa cum este o toccată. Pe parcursul piesei se poate 
observa cum aceste două elemente sunt combinate, 
în alternanță cu o parte lentă care disturbă caracterul 
ritmic predominant al lucrării. (Lucian Zbarcea)

Diana GHEORGHIU (n.1979): Love and die pentru 
marimbă și vibrafon

Diana Gheorghiu este compozitor, 
manager artistic și curator 
muzical. A compus peste 40 de 
lucrări în genul cameral, simfonic, 
spectacol sincretic și scurtmetraj, 
premiate la competiții naționale 
sau comisionate de instituții 
internaționale prestigioase și a 
câștigat, în calitate de manager de proiect, peste 50 
de selecții publice de finanțare în cultură. Muzica sa 
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explorează emoțiile sub diverse forme de manifestare, 
precum multiperspectiva psihanalitică (”Visions 
Narcotiques 1 și 2”, ”Mecanismele emoției”, ”Nu vreau să 
cresc!”), mecanismele halucinației (”Dreamagination”, 
”NonRound Circles”, ”Games”, ”Ocheanul magic”) și o 
estetică proprie, a ”memoriei eterne”, experimentată în 
ciclul ”Dragonfly” prin ”tehnica umbrelor captive” – pe 
care o descrie în Teza de doctorat intitulată ”Originar 
versus original în muzica românească, începând cu 
cea de a doua jumătate a secolului XX”. Împreună cu 
Sebastian Gheorghiu a fondat Academia și Festivalul 
ICon Arts (2003 – prezent), iar în 2013 a inițiat programul 
internațional ”ICon Arts Composer in Residence” – Sibiu, 
unde coordonează studenți și doctoranzi la compoziție, 
aleși prin concurs, pentru realizarea unor lucrări 
simfonice sau camerale, în climatul unic al Transilvaniei, 
alături de ansambluri și interpreți de primă mână. 

Piesa e inspirată din lucrarea lui Nauman (100 live and 
die), realizată în 1984 și expusă în cadrul Muzeului 
de Artă Contemporană din Naoshima. Lucrarea lui 
Nauman constă în patru coloane luminoase ce conțin 
100 de cuvinte legate de viață și moarte, reprezentând 
acțiuni, emoții, culori, deopotrivă din zona comunului, a 
vulgarului și a poeticului, într-o sinteză a naturii umane.  
Combinațiile de câte două cuvinte (… and …) se aprind și 
se sting una câte una, după un algoritm bine calculat, dar 
care privitorului îi apare, mai degrabă, drept un rezultat 
al hazardului. Instalația culminează cu o aprindere a 
tuturor coloanelor, un fel de ”statement” artistic compus 
din cuvinte, culori și lumină. Concentrându-se pe o 
singură combinație de cuvinte și culoare, piesa Love 
and die se bazează pe două structuri distincte (acorduri 
statice vs mecanisme) alternante, ce recreează, la 
distanță de un an, amintirea unei stări pe care am avut-o 
privind lucrarea lui Nauman (în martie 2018), în Japonia. 
(Diana Gheorghiu)

Bogdan PINTILIE (n.1993): Eccentric vibes (p.a.a.) 

Bogdan Pintilie a studiat 
compoziția la Universitatea 
Națională de Muzică din 
București. A absolvit primul ciclu 
universitar (2012-2016) sub 
îndrumarea compozitorului Mihai 

Măniceanu, având ca lucrare de licență un concert 
pentru pian și orchestră, și studiile de masterat (2016-
2018) sub îndrumarea compozitorului Dan Dediu, având 
ca lucrare de disertație baletul “Moartea căprioarei” 
după poezia omonimă a lui Nicolae Labiș. În prezent, 
este doctorand în cadrul Universității Naționale de 
Muzică din București. Desfășoară o susținută activitate 
componistică recompensată la multe competiții 
naționale. În anul 2018 primește una din bursele de 
excelență ale UNMB.

Lucrarea începe într-un stil minimalist repetitiv și 
evoluează treptat spre o muzică expresivă, îmbogățită 
ritmic, melodic și armonic, precum un boboc de trandafir 
se deschide și își dezvăluie bogăția petalelor cu coloritul 
și parfumul lor pătrunzător. Complexitatea ritmului este 
datorată folosirii cu mare atenție a accentelor, plasate 
de multe ori asimetric, a poliritmiilor sau a canoanelor 

ritmice. Discursul muzical parcurge o vastă paletă 
expresivă, de la nesiguranță la stringență, de la gingășie 
la impulsivitate, de la o atitudine echilibrată, meditativă 
la manifestări frenetice, oferindu-i astfel un caracter 
excentric. (Bogdan Pintilie)

Dan POPESCU (n. 1985): Cave dweller (p.a.a.)

Dan Popescu și-a început studiile 
muzicale sub îndrumarea părinților, 
iar liceul l-a urmat în Timișoara. În 
cadrul UNMB, studiază la clasa 
prof. univ. dr. Doina Rotaru și 
își susține teza cu titlul o privire 

critică asupra tehnicilor minimaliste de compoziție în 
toamna anului 2015, sub îndrumarea prof. univ. dr. 
Liviu Dănceanu. Din portofoliul compozitorului au fost 
audiate lucrări în cadrul concertelor organizate de 
UNMB, Muzeul Naţional „George Enescu”, Centrul 
Cultural Palatele Brâncoveneşti (Mogoşoaia) şi în 
cadrul festivalurilor Timişoara Muzicală, Săptămâna 
Internațională a Muzicii Noi, CIMRO Days, InnerSound 
și Cluj Modern. Dintre lucrările recente amintim: În timp... 
pentru cvartet de coarde, liedul Nelinişte pe versuri de 
Leonid Dimov, Fünf Launen pentru cvintet de suflători, 
Nețesut pentru ansamblu cameral, Somnul conștiinței 
pentru pian și vioară, Doppelgänger pentru două 
violoncele, Îndrea pentru ansamblu cameral. Meritele 
sale componistice au fost recunoscute prin numeroase 
premii obţinute la concursuri precum Concursul Naţional 
„Paul Constantinescu”, Concursul Naţional „Ştefan 
Niculescu”, Concursul Naţional de Creaţie Corală, 
Concursul Naţional de Creaţie, Critică şi Interpretare 
Muzicală „Mihail Jora”, respectiv în cadrul festivalului 
InnerSound (ediția 2018) și de asemenea prin comanda 
unor lucrări pentru proiecte ale MNGE sau ICR.

Cave dweller își propune o posibilă paralelă între 
existența strămoșului omului modern (un om arhaic ce 
trăia în peșteră) și întregul curs al omenirii. Cele patru 
secțiuni constitutive sunt notate în partitură alături de 
indicațiile de tempo: wake, fight or flight, rise și evolve. 
Aceste instanțe imaginate ale vieții omului peșterii 
sunt, în fapt, posibile ipostaze ale cursului dezvoltării 
umane: starea de conștiență și de autocunoaștere, de 
definire, confruntările asumate sau evitate ce joacă rolul 
de formator și întăritor al sinelui (colectiv), depășirea 
acestor conflicte - atât interioare cât și exterioare - și 
făurirea unor unelte noi, în urma introspecției/căutărilor 
comune, iar în cele din urmă evoluția propriu-zisă, 
avansul asigurat de eficiența uneltelor (atât fizice, 
palpabile cât și mintale). Planul sonor este conturat 
de cei doi protagoniști care se susțin reciproc, se imită 
unul pe celălalt, evoluează independent sau izoritmic 
în funcție de momentul evocat în această sinecdocă 
muzicală. (Dan Popescu)

Daniel ŠIMEK (n.1994): Head Echos (p.a.a.)

Daniel Šimek s-a născut în vara anului 1994, la Viena, 
însă locuiește în Brno de 23 de ani. A început studiul 
pianului la conservstorul de muzică din Brno, timp în care 
a urmat și lecții particulare de compoziție. În prezent este 
masterand al Academiei de Muzică Janaček din Brno, 
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Cehia, la clasele de compoziție și dirijat. 
Este fondatorul ansamblului de muzică 
contemporană “Mirror ensemble”, 
ansamblu ce se concentrează asupra 
muzicii minimaliste, ambientale și 
contemporane, creată în special 
de către tineri compozitori. Fiind un 
artist polivalent, Daniel își exprimă pasiunea și în alte 
dimensiuni muzicale, activând ca pianist în trupa de 
metal progresiv Univers B, dar și ca profesor la una 
dintre școlile de muzică din Brno, unde predă pian și 
teorie muzicală. Limbajul său muzical poate fi asociat 
reductionismului sau minimalismului, iar atenția sa se 
îndreaptă îndeosebi asupra instrumentelor de percuție, 
pentru care a scris deja câteva lucrări importante, 
precum “Head echoes” pentru marimbă și vibrafon, 
“Head echoes” pentru vibrafon și orchestră de coarde 
sau “Shapes of time” pentru percuție și orchestră. De 
asemenea, a compus și operă camerală, “Neznama” 
(Necunoscuta), a cărei premieră a avut loc în 2018, în 
cadrul Festivalului Janaček din Brno.

Head echoes pentru marimbă și vibrafon face parte din 
seria compozițiilor cu același titlu, dar cu instrumentația 
diferită și este dedicată ansamblului PERCUSSIONescu. 
Lucrarea propune publicului un exercițiu de imaginație 
în care orice eveniment ce se produce în mediul 
înconjurator poate provoca un impuls în mintea umană, 
impuls care va genera o serie de alte noi impulsuri ce 
se pot izbi unul de celălalt, intersecta, sau interconecta, 
afectând astfel propriile gânduri, emoții, și reacții.

Bogdan VODĂ (n. 1972): Clepsidre (p.a.a.)
(Notă biografică la pag. 3)

Clepsidre pentru marimbafon și vibrafon (2019) este o 
lucrare comandată de cei doi tineri muzicieni, ce aduce 
în atenție principiul de funcționare a dispozitivelor de 
măsurare a timpului pe bază de nisip. Conturul specific 
al clepsidrei este urmărit de construcția formală, 
care propune un material armonico-ritmic divers, ce 
se înghesuie prin gâtul strâmt al secțiunii centrale, 
regăsindu-se în alte combinații și contexte în secțiunea 
finală. Procesul de generare a structurilor intonaționale 
și metrice propune dualisme de tensionare – calmare, 
dar și o organizare ce pleacă de la algoritmul cunoscut 
ca “sita/ciurul lui Eratostene”, păstrând o anumită 
simplitate a particulelor utilizate, înlocuitoare ale 
nisipului. Parcurgerea clepsidrei de către materialul 
tematic duce la alterări semnificative ale elementelor 
implicate și la procese reversibile de combinare a 
acestora. (Bogdan Vodă)

Andrei PETRACHE (n.1998): Vibraimba: I. (e)Motion; 
II: Introspection; III. Finale (p.a.a.)

Andrei Petrache a absolvit Colegiul Național de Muzică 
„G. Enescu” la clasa profesoarei Ileana Busuioc, sub 
îndrumarea căreia a studiat pianul timp de doisprezece 
ani. În paralel a studiat, ca instrument auxiliar, chitară, 
flaut și contrabas. În prezent este student în anul II la 
Universitatea Națională de Muzică din București, secția 
compoziție clasică, la clasa profesorului și compozitorului 
Dan Dediu. Este laureat a numeroase concursuri 

naționale și internaționale, având 
un număr de peste 30 de premii 
doar la concursuri de interpretare 
secția pian. La premiile obținute 
în domeniul solisticii pianistice 
se adaugă cele obținute atât 
în competițiile de teorie muzicală, cât și în cele de 
compoziție. Printre acestea se numără: Marele Premiu 
„Ștefan Niculescu”, acordat de UCMR (2018), Premiul 
I la Concursul național de compoziție „Liviu Comes” 
2018, Premiul I la Concursul Vox Mundi - 2018, 2017, 
Premiul I la toate cele 4 secțiuni ale Concursului de 
Teoria muzicii organizat de UNMB, 2018.

Piesa este scrisă special pentru ansamblul 
PERCUSSIONescu și are la bază ideea expresiei aflate 
într-o continuă transformare, evoluție, într-o dinamică 
vie. Prima parte - (e)Motion - evocă legătura strânsă 
dintre emoție, sentiment și mișcare, viață. Prin contrast, 
în partea secundă se afirmă spiritul introvertit, sceptic, 
conceptual, aflat într-o eternă căutare a adevărului. 
Partea a III-a a piesei se impune însă încă din primele 
sale măsuri, printr-o etalare categorică și spectaculoasă 
a concretului, sub forma unei fuziuni de limbaj jazz-
modern-world music, readucând ideea de perpetuum 
mobile din partea I. (Andrei Petrache)

PERCUSSIONescu

Versatilitatea, sensibilitatea, 
virtuozitatea și interesul 
permanent pentru inovație, 
sunt elementele care 
definesc PercussionEscu, 
singura formație camerală 
de percuție din România 
înființată în anul 2016, 
de către tinerii muzicieni 
Irina Rădulescu și Răzvan 
Florescu. Printre cele mai 
importante realizări ale formației se numără reprezentarea 
Universității Naționale de Muzică din București la 
Festivalul și Concursul internațional “Umanitaria” din 
Milano (2017), obținerea dublei burse Erasmus pentru 
anul universitar 2018-2019 la Academia de Muzică 
Janaček din Brno, Cehia (prima bursă Erasmus  oferită 
de UNMB pentru o formație camerală) și participarea 
la mai multe festivaluri: Festivalul Internațional de 
Percuție din Brno (2018), Festivalul Meridian (edițiile 
XII, XIII și XV), Săptămâna Internațională a Muzicii Noi 
(2016,2017,2018, 2019), Festivalul Chei (2016-2018) și 
Festivalul Muzicii Maghiare (2016-2018). Proiectul “Bits 
of Romanian Beats” este un eveniment ce are ca scop 
definirea unei direcții componistice noi pentru spațiul 
românesc, în care elementele muzicii contemporane se 
întâlnesc tușe ale muzicii clasiceși ale jazz-ului. 
www.connectarts.ro/duo-irina-radulescu-razvan-
florescu/
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Marți, 21 mai
Aula UCMR, ora 17
ULISE (2)

”Diving within the Sound”

Ion Bogdan Ștefănescu (flaut)
Mihai Măniceanu (pian)

Xingzimin Pan: Kaidan pentru flaut și pian
Edward Gregson: Aztec Dances pentru flaut și pian
Doina Rotaru: Crystals pentru flaut și pian
Ian Clarke: Hatching Aliens pentru flaut și pian
Dan Dediu: Pastorale cynique pentru flaut și pian 
la mâna stângă
Mihai Măniceanu: Riffs and Solos pentru flaut și pian

Xingzimin PAN (n.1945): Kaidan pentru flaut și pian

Pan este licențiat în muzică 
la Universitatea Centrală din 
China (2008) și a absolvit 
masterul la Universitatea 
din North Iowa (2013). 
Actualmente este doctorand 
în compoziție la Universitatea 
din Utah, unde lucrează ca 
asistent. Muzica lui Xingzimin 
Pan a fost interpretată în mai 
multe orașe din Statele Unite, Germania, Australia, 
China și Hong Kong. Creația sa cuprinde o gamă 
largă de genuri muzicale, de la muzică solo la muzică 
orchestrală și muzică vocală, iar opusurile sale sunt 
publicate de Hayo Music.
 
Kaidan este la origine un cuvânt japonez, care în 
general înseamnă poveste cu fantome sau poveste-
horror. Această piesă încearcă să evoce mai mult o 
atmosferă comună și o experiență emoțională asociată 
cu majoritatea poveștilor de acest tip, mai degrabă decât 
să prezinte o poveste specifică. Astfel, compozitorul 
optează pentru explorarea tehnicilor instrumentale 
extinse, atât pentru pian, cât și pentru flaut. Mai mult, 
melodia cântecului folcloric chinezesc Ku Qi Qi (Șapte 
cicluri ale plânsului) este folosită ca material componistic. 
Rostul acestui cântec este de a-l plânge pe defunct și a-i 
împăca duhul în peregrinările sale. (Xingzimin Pan)

Edward GREGSON (n.1945): Aztec Dances pentru 
flaut și pian

Compozitor englez a cărui muzică 
a fost interpretată, înregistrată și 
difuzată în multe țări. A scris muzică 
simfonică, camerală, instrumentală, 
vocală și corală, precum și muzică 
pentru teatru și televiziune, contribuția 
sa la repertoriul instrumentelor 
de suflat fiind remarcabilă sub 
aspect cantitativ și calitativ. A primit 
comenzi de la multe orchestre și 

ansambluri, inclusiv BBC Philharmonic, Royal Liverpool 
Philharmonic și orchestra Hallé din Manchester, fiind 
nominalizat atât la Premiul Britanic de Compoziție, cât 
și la premiul Ivor Novello.Edward Gregson scrie într-un 
stil accesibil, dar într-un cadru contemporan provocator, 
adesea folosind forme “tradiționale”, cum ar fi sonata, 
variațiunile și fuga, pentru a integra ideile sale. (sursa: 
https://edwardgregson.com/)

Ideea compunerii acestei lucrări, titlul și părțile ei, mi-
au venit după ce am vizitat la British Museum expoziția 
intitulată Moctezuma – Despotul Aztec. Expoziția 
urmărea evenimentele ce s-au petrecut între alegerea în 
1502 a lui Moctezuma ca domnitor suprem al aztecilor și 
invazia din 1519 a spaniolilor conduși de Hermán Cortés 
– un eveniment care se pare că a condus la dispariția 
civilizației aztece. O parte a expoziției a explorat rolul pe 
care muzica și dansul l-au jucat în viața aztecilor. Flautul 
primitiv, împreună cu trompetele și tobele erau folosite 
ca părți importante ale ceremoniilor rituale formale 
(incluzând macabre sacrificii umane), care urmăreau 
să satisfacă panoplia de zei pe care îi venerau aztecii, 
sau în viața de zi cu zi, în ocazii sociale și culturale. Am 
încercat în cele patru părți ale lucrării să reflect sonor 
câteva din aceste idei foarte contrastante și dramatice. 
(Edward Gregson)

Doina ROTARU (n. 1951): Crystals pentru flaut şi pian

A studiat compoziţia la 
Universitatea Naţională de 
Muzică din Bucureşti. Din 1990 
a devenit cadru didactic al 
aceleaşi Universităţi, unde, între 
anii 1996-2016, a fost profesor 
de compoziţie. Autoare a peste 
25 de lucrări simfonice – dintre 
care 3 Simfonii şi 13 Concerte 
– şi a peste 90 de lucrări camerale, instrumentale şi 
corale, Doina Rotaru a fost distinsă cu numeroase 
premii: premiul Academiei Romane (1986), premiile 
Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu 
premiul I la Concursul Internaţional “Gedok-Mannheim“ 
(1994). Câteva dintre lucrările sale  sunt comenzi ale 
Societăţii Române de Radio, Radio France, Radio 
Graz, Ministerul Culturii din Franţa, Fundaţia Suntory 
Hall din Tokyo și ale unor festivaluri şi ansambluri din 
Franţa, Germania, Anglia, Austria, Islanda, Olanda, 
Polonia, Suedia şi Japonia. Doina Rotaru a fost 
invitată să susţină conferinţe despre muzica sa şi 
masterclass de compoziţie în Anglia, Franţa, Islanda, 
Israel, Italia, Olanda, Suedia şi Japonia. Lucrările sale 
sunt interpretate în Europa, Australia, Canada, China, 
Japonia, Hong-Kong, Taivan şi America. O parte dintre 
ele se regăsesc pe 15 CD-uri, produse de Maguelone şi 
Nova Musica (Franţa), MPS Anglia, Sonoton si Gutingi 
(Germania), Editura Muzicală, Electrecord  (Romania) şi 
Casa Radio, Stradivarius (Italia), Musik I Syd (Suedia). 
“Stilul personal, unic al Doinei Rotaru se bazează pe 
estetica arhetipală, folosind sonorităţi şi pattern-uri 
timbrale ce aparţin unui folclor atât românesc cât şi 
universal, ca şi principii structurale simbolice, forme 
circulare, deveniri în spirală şi numere sacre.” (Irinel 
Anghel)
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Simbol al purităţii și perfecţiunii, cristalul era asociat 
în culturile arhaice cu lumina, fiind denumit ”piatra de 
lumină” sau “piatra sacră”, având capacitatea de a facilita 
transa, permiţând percepţia invizibilului. Transparenţa 
sa generează un paradox: deși material, lasă să se 
vadă prin el ca şi cum ar fi imaterial. În lucrarea mea, 
cristalele sunt terţele; toată piesa reprezintă o evoluţie 
variaţională lentă şi continuă a motivului iniţial, alcătuit 
din alternanţa terţă mică-terţă mare. Transparenţa, 
dispersia şi reflectarea eterofonică a materialului sonor 
sunt conectate cu ideea de lumină. Lucrarea a fost 
scrisă în 2002 la cererea flautistului Ionuţ Ştefănescu, 
căruia îi este dedicată. (Doina Rotaru)

Ian CLARKE (n. 1964): Hatching Aliens pentru flaut și pian

Ian Clarke a studiat la 
Londra, mai întâi flautul cu 
Simon Hunt, Averil Williams 
și Kate Lukas la Guildhall 
School of Music, iar apoi 
matematica la Imperial 
College. Este unul dintre 

cei mai cunoscuți flautiști-compozitori britanici, lucrările 
sale fiind îmbrățișate de o multitudine de interpreți, 
profesori și studenți din toată lumea. Albumele sale 
Within și Deep Blue au fost apreciate de un mare număr 
de melomani. A predat la multe dintre conservatoarele 
de muzică de vârf, printre care Academia Regală de 
Muzică (RAM), Guildhall School of Music din Londra, 
Juilliard și Manhattan School of Music din New York. 
A compus, produs și interpretat muzică pentru film și 
televiziune sub numele de Diva Music, împreună cu 
compozitorul Simon Painter.Este artist Miyazawa Flute.

Hatching Aliens (Eclozarea extratereștrilor) este o 
călătorie imaginară. Nu este modelată după nicio 
altă lucrare de-a mea sau a altor compozitori. Totuși, 
explorările ei inițiale poate că au câteva ecouri afective 
din Sărbătoarea primăverii de Stravinski și aluzii 
întunecate la filmul Alien, deși nu există nicio relație 
muzicală directă sau comparație cu acestea. În același 
timp, piesa caută câteva rezolvări, dialog și empatii cu 
(și în) necunoscut. Asemenea altor lucrări de-ale mele, 
piesa conține și o dimensiune existențială; fără îndoială, 
ajunge în originile, colțurile și vârtejurile realității prin, 
de exemplu, folosirea sferturilor de ton ca metaforă a 
intermediarului dintre lumi. (…) Secțiunea de debut, care 
începe înăuntrul flautului, constituie sâmburele piesei. 
De aici, lucrarea începe să capete o viață proprie, care 
a fost întotdeauna legată intrinsec de imaginarul titlului. 
(Ian Clarke) 

Dan DEDIU (n. 1967): Pastorale cynique pentru flaut și 
pian la mâna stângă

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: 5 simfonii şi alte 15 piese pentru 
orchestră, 8 concerte (saxofon, violă, vioară, violoncel, 
pian, trombon, dublu concert pentru vioară și violoncel, 
triplu concert pentru flaut, clarinet și 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, 2016-19). Dan Dediu este profesor de 
compoziţie, îndrumător de doctorat, 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 (2014) și al Universității 
din Craiova (2019).

Pastorale cynique op.89 pentru flaut şi pian la mâna 
stângă a fost scrisă la rugămintea flautistei elveţiene 
Andrea Kollé şi executată în primă audiţie în 2001, în 
mai multe localităţi din Germania şi Elveţia. În 2007, a 
apărut pe un CD Cavalli Records, în interpretarea lui Ion 
Bogdan Ștefănescu și Dan Dediu. Lucrarea suprapune 
o melodie pastorală stranie, pastorală, scrisă aparent 
în sistem ritmic rubato (notată însă foarte exact), cu o 
temă de passacaglie şerpuitoare, ce combină sistemele 
ritmice giusto şi aksak. Cele trei segmente ale piesei 
sunt din ce în ce mai mici ca dimensiuni, iar dominantele 
tehnice sunt melodia şi ritmul. Expresia generală duce 
cu gândul la o pastorală cu “mauvaise conscience”, de 
unde şi titlul de Pastorală cinică. (Dan Dediu)

Mihai MĂNICEANU (n.1976): Riffs and Solos pentru 
flaut și pian

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. 

Riffs and Solos reprezintă o perspectivă nostalgică 
asupra rock-ului anilor ’90. Este o fantezie rock ce 
prelucrează diferite riff-uri și solo-uri din Megadeth, 
Slayer, Pantera, Iron Maiden, însă forma este relativ 
organizată, ”quasi una sonata”. De fapt, piesa a luat 
ființă din necesitatea unei reîntoarceri fugitive în anii 
propriei adolescențe. (Mihai Măniceanu)
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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).

Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 19.00
GULLIVER (2)

Ansamblul Archaeus

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

Mircea Pădurariu, dirijor

Adrian Pop: Invenzioni
Roman Vlad: Diptic brâncușian (p.a.a.)
Liviu Dănceanu: Memorialis
Dana Cristina Probst: ”Profond mirroir” III (p.a.a.)
Nicolae Teodoreanu: Variațiuni – Varis
            Invitat: Mihail Bucă (arhidiacon protopsalt)  
George Balint: Regăsirea (p.a.a.)

Adrian POP (n. 1951): Invenzioni pentru flaut, percuție 
(vibrafon, marimba, wood-blocks), violă și violoncel

Născut la Cluj în anul 1951, 
compozitorul Adrian Pop s-a 
format sub îndrumarea succesivă 
a tatălui său, reputatul dirijor de 
cor şi profesor Dorin Pop, apoi a 
studiat compoziția la Academia 
de Muzică „Gheorghe Dima” din 
Cluj între 1970 și 1976 cu maeştrii 
Sigismund Toduţă şi Cornel 
Ţăranu. Afirmarea sa în context 

naţional şi internaţional s-a produs la sfârşitul anilor ’70, 
prin câteva lucrări simfonice şi corale ce au dobândit 
un durabil succes. Creaţiile sale au fost distinse de-a 
lungul timpului cu numeroase premii (în mai multe 
rânduri Premiul Uniunii Compozitorilor din România, 
Premiul „George Enescu” al Academiei Române, premii 
la concursuri internaţionale de compoziţie în Franţa, 
Italia, Austria, Spania, Africa de Sud). O îndelungată 
colaborare l-a legat de prestigioasa Filarmonică de Stat 
« Transilvania », ca secretar şi consultant artistic şi ca 
director general. A fost rector al Academiei de Muzică 
« Gheorghe Dima », actualmente fiind profesor de 
compoziţie la aceeaşi instituţie. A fost distins cu Ordinul 
Meritul Cultural acordat de Preşedintele României şi 
este Cavaler al „Ordre des Arts et des Lettres”, acordat 
de Ministerul Culturii din Franţa.

Cu toate că idiomul instrumental al Invențiunilor se 
folosește de sonorități și tehnici contemporane, gândirea 
formală se raliază specificului baroc, unde termenul de 
”invențiune” desemna o formă polifonică concepută cu 
o anumită libertate a inspirației față de modelul fugii, 
cu principiul său polifonic strict definit și consecvent 
dezvoltat. Lucrarea cuprinde două mișcări contrastante. 
Prima invențiune este lentă, cu atmosferă și culoare 
schimbătoare; conceptul polifonic al ”invențiunii” este 
îmbogățit aici cu trăsături de ”fantezie”. Cea de-a 
doua este deosebit de rapidă și motorică, un fel de 
”perpetuum mobile”, ce pe alocuri reflectă influențe 
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din jazz. Figurile melodice în permanentă mișcare și 
variație se aglomerează spre un stretto final, un gest 
muzical caracteristic stilului Barocului și bucuriei de a 
face muzică. (Adrian Pop)

Roman VLAD (n.1982): Diptic brâncușian (p.a.a.)

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.

Lucrarea Diptic brâncușian pentru oboi, clarinet, fagot, 
vioară, violoncel, marimbă îşi propune să transpună 
în plan muzical profiluri ale unor capodopere celebre, 
precum şi starea sufletească a marelui artist confruntat 
cu neînţelegerea contemporanilor săi. Ţesătura sonoră, 
configurată liber, conţine totalul cromatic organizat 
pe principiul tensiunii sonore atât în plan melodic, cât 
şi polifonico-armonic, relevând un univers specific 
românesc, în care disonanţele sunt atenuate prin 
gradaţii de înglobare în continuă devenire. Opusul Diptic 
brâncușian reprezintă un omagiu adus marelui sculptor 
Constantin Brâncuşi. (Roman Vlad)

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)

Cine nu se bucură de prezența pomului de Crăciun? 
Pădurea de globuri și beteala, explozia de dulciuri, 
cascadele de lumini, toate fascinează, desigur, 
împodobind așteptările, nostalgiile celor ce primesc 
daruri. Viața însăși este un pom de Crăciun (ori un 
dar) livrat de un ”Moș” supra-altern, administrat de 
un timp și un spațiu alterne și consumat de către noi, 
cei veșnici și deopotrivă efemeri subalterni. Doar o 
muzică totală, mereu glisantă ori variabilă, ca vremea 
(sau ca vremurile?) schimbătoare, ce se pogoară în 
averse poate acompania pomul de Crăciun (și darurile), 
transformând viața în istorie și istoria în viață. Dar nu 
ca un dezmăț stilistic sau tehnologic ori ca o menajerie 
virtuală contemplată de o lume compactă, ci aidoma 
unei bune rânduieli a desișului de încercări individuale. 
Muzica absoarbe, astfel, datele experienței, fixând-o 
într-un hic et nunc izbăvitor. Ea țâșnește într-un luminiș, 
îl oferă, apoi sare în altul, și în altul…, chemând amintiri, 
reverii, întrebări, răspunsuri… Și pentru că poreclile cele 
mai frecvente sunt fie hilare, fie anodine, i-am spus, 
pur și simplu, muzica globală. Memorialis op.97 pentru 
sextet instrumental (oboi, clarinet, fagot, percuție, vioară 
și violoncel) a fost compus în anul 2004. Lucrarea este 
comanda Altgeld Chamber Players a Universității din 
Carbondale (S.U.A.). (Liviu Dănceanu)

Dana Cristina PROBST (n. 1961): ”Profond mirroir” III 
(p.a.a.)

Dana Cristina Probst s-a 
născut la București, iar din 
anul 1993 locuiește la Viena. 
A studiat compoziția cu Anatol 
Vieru la UNMB (1980-1984), 
iar mai târziu cu Michael 
Jarrell la UMDWien (1994-
1995). Pentru activitatea și 
creația sa a fost distinsă cu 
premiul al II-lea la Concursul 
Internațional de Compoziție 
Aperto - București, 1999, Bursa ÖAD - Viena, 1993-
1994, cu bursele de lucru ale Ministerului pentru 
Învățământ, Artă și Cultură din Austria - 2012, 2013,  
2015, 2016, 2018 - , precum și cu bursa de stat în anul 
2017. Dana Cristina Probst este solicitată prin comenzi 
de compoziție de ansambluri și interpreți de valoare 
ca NÖ Tonküslterorchester, ansamblurile Archaeus, 
die reihe, Phace, Reconsil, Traiect, Trio Contraste, 
Wiener Collage, flautista Sylvie Lacroix, clarinetiștii 
Mikko Raasakka și Matthias Müller, pianista Kaori 
Nishii, violoncelistul Christophe Roy, violonista Noëmi 
Schindler. Alături de sora ei, compozitoarea Adina 
Dumitrescu, Dana Cristina Probst organizază anual în 
România festivalul Țintea Muzicală.

Dedicată ansamblului Archaeus, „Profond miroir“ III 
este o variantă a lucrării „Profond miroir“ I. Sextetului 
inițial – oboi, clarinet, percuție, pian, vioară, violoncel 
– i s-a adăugat acum fagotul. Cele șase instrumente 
ale primei versiuni au fost gândite ca trei perechi: 
percuție – pian, vioară – violoncel, oboi – clarinet, linia 
fiecăruia oglindindu-se în cea a instrumentului partener. 
Introducerea fagotului nu a perturbat această idee, 
timbrul lui îmbogățind sonor, dinamic, rând pe rând, 
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una dintre perechile respective. „Profond miroir“ este 
un vers din poezia „L’heure exquise“ de Paul Verlaine, 
poezie pe care Reynaldo Hahn a scris un lied cu același 
titlu. Aflându-mă spre finalul lucrului la piesa mea, și 
ascultând întâmplător muzica lui Reynaldo Hahn, versul 
„Profond miroir“ mi-a părut potrivit ideii de la care am 
plecat în acestă lucrare. (Dana Cristina Probst)

Nicolae TEODOREANU (n. 1962-2018): Variațiuni – 
Varis pentru bariton (protopsalt) și ansamblu instrumental

Compozitorul Nicolae Teodoreanu 
a studiat compoziția cu Anatol 
Vieru, Ștefan Niculescu și Dieter 
Schnebel. A fost cercetător 
etnomuzicolog la Institutul de 
Etnografie și Folclor „Constantin 
Brăiloiu” din București și profesor 
asociat la Universitatea Națională 
de Muzică din București. A 
beneficiat de burse de creație 
și cercetare în Germania, Austria și România. A scris 
lucrări în genurile vocal, cameral, simfonic, electronic 
și de operă, ale căror înregistrări au apărut sub formă 
de CD în Austria, Germania, România și Franța. A fost 
distins în anul 2006 cu premiul „George Enescu” al 
Academiei Române, iar în anul 2011 cu premiul Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor din România. 

Varis înseamnă adânc. Este o formă a glasului VII, 
construită pe cea mai gravă tonică psaltică: pe zo 
(si). Acest mod, foarte rar utilizat, este cât se poate de 
ciudat. Se mișcă într-un registru grav, folosește o scară 
”depresivă” și are un caracter oarecum instabil, fiind 
dispus la fuziunea cu alte moduri și la modulații. Varis-
ul se întâlnește deseori într-un tempo extrem de lent, 
papadic, obișnuit în momentele liturgice mai deosebite, 
precum Heruvicul, când are loc, cumva, ieșirea din 
timpul cotidian și intrarea într-o altă temporalitate, ce 
poate fi privită ca ”reversibilă”. În aceste moment textul 
se dilată într-atât, încât devine aproape ininteligibil, dând 
senzația că ne găsim înăuntrul cuvântului. Acesta este 
locul propus pentru întâlnirea dintre un muzician provenit 
din tradiția muzicii psaltice (”bizantine”) și un ansamblu 
instrumental, alcătuit din muzicieni formați la școala 
muzicii europene. Problema este de a pune în ecuație 
o muzică ce cultivă cu precădere exactitatea notației, 
construind totul pe notă și pe metru (muzica europeană), 
cu o muzică aflată sub semnul indeterminării detaliului, 
uneori și structurii, o muzică ce se construiește pornind 
de la un sunet flexibil, de la o ritmică elastică, de la 
formule melodice  prestabilite (muzica psaltică). În 
dialogul dintre cele două partide, fiecare va face drumul 
către celălalt, psaltul va cultiva latențele modulatorii 
ale glasului VII, fragmentând discursul până la notă și 
atonalitate, în timp ce instrumentiștii își vor impropria 
tehnica de ”ison” și un anumit exercițiu improvizatoric 
plecând de la formule ritmico-melodice date. Piesa 
este dedicată lui Mihail Bucă, protopsaltul Patriarhiei 
Române și Ansamblului Archaeus, condus de Liviu 
Dănceanu. (Nicolae Teodoreanu)

George BALINT (n. 1961): Regăsirea (p.a.a.)
(notă biografică la pag. 2)

Regăsirea pentru septet instrumental și bandă (2019) 
este o lucrare datorată intenției ansamblului Archaeus 
de a programa o mai veche lucrare a mea, compusă 
în 1991 la propunerea lui Liviu Dănceanu, mentorul 
formației, intitulată Întâlnirea. Pe atunci, componența 
ansamblului era puțin diferită... Am preferat ca, 
reconsiderând manuscrisul inițial să realizez o piesă 
inedită, pe care am numit-o Regăsirea. O lin-abstractă 
nostalgie tresărind din experiența re-întălnirii întru 
gândirea muzicală, deopotrivă cu tine însuți ca și cu 
celălalt, după aproape 30 de ani. (George Balint)

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 arta dirijatului la 
clasa profesorului Petru 
Andriesei și a participat, de 
asemenea, la cursuri de 
măiestrie susținute de nume 
importante ale vieții muzicale 
românești, precum Tiberiu 

Soare și Christian Badea. Fiecare apariție scenică a 
lui Mircea Pădurariu, fie că este în fața unei formații 
a instituției bucureștene sau a orchestrelor „Lanto” 
și „Constantin Silvestri”, este una plină de vigoare. În 
2014, ia parte la prima ediție a Festivalului de Percuție, 
în compania formației GAME, și se ocupă de înființarea 
ansamblului pAs cLassique, 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. 
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Miercuri, 22 mai
Aula UCMR, ora 17
GULLIVER (3)

Claudia Codreanu, mezzosoprană
Diana Dembinski Vodă, pian

Elena Apostol: Thunderstorm pe versuri proprii (p.a.a.)
Dumitru Capoianu: Două lieduri pe versuri de 
George Topârceanu: Plouă și Vin țigăncile 
Diana Dembinski Vodă: Scrisori, trei lieduri pe 
versuri de Nichita Stănescu (p.a.a.)
Dan Buciu: Două lieduri: Cancion para Ramirez 
(versuri de Valentin Petculescu),  Motanul lui 
Petculescu (versuri de Dan Buciu) (p.a.a.)
Nicolae Coman: Două Lieduri: Le feuillage 
(versuri de Victor Hugo), Le voyage (versuri de 
Charles Baudelaire)
Mihaela Vosganian: Da Capo al Fine_ Cinci lieduri 
pe versuri de Rodica Stănculescu (p.a.a.)
1. Arta fugii, 2. Lamento, 3. Melodia infinită, 
4. Metafora oglinzii, 5. Da capo al Fine

Elena APOSTOL (n. 1980): Thunderstorm (p.a.a.)

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

membră a UCMR, SNR-SIMN și ARFA. 

Dumitru CAPOIANU (1929-2012):  Două lieduri: Plouă, 
Vin țigăncile (versuri de George Topârceanu)
 
Născut în 1929 la Bucureşti, 
a studiat aici compoziţia, 
la clasa lui Mihail Andricu 
din UNMB. A funcţionat ca 
instrumentist şi realizator 
muzical la studiourile de film, 
maestru de sunet şi regizor 
muzical la Radio (1947-1954), director al Filarmonicii 
“George Enescu” din Bucureşti (1969-73). Activitatea 
sa creatoare s-a remarcat prin diversitate a genurilor 
şi pluralism stilistic: acestea se întrevăd în muzica 
de teatru (inclusiv balet şi musical), de film (aproape 
60 de pelicule, de toate tipurile), de cameră şi corală, 
simfonică şi concertantă etc. Desenul animat în regia lui 
Ion Popescu-Gopo, la care Capoianu a semnat muzica 
– Scurtă istorie – a fost distins cu premiul “Palme d’Or” 
la Festivalul de la Cannes din 1957. Creaţia expresivă, 
densă, plină de inventivitate a lui Capoianu a fost 
deseori premiată, inclusiv cu Marele Premiu al UCMR 
(2000) pentru întreaga sa activitate. (Valentina Sandu-
Dediu)

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

Diana VODĂ (n. 1967): Scrisori, trei lieduri pe 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)

Cele trei lieduri au tempouri lent-rapid-lent, evoluând 
într-un limbaj modal, utilizând diverse categorii 
sintactice, selectate în așa fel încât să ilustreze într-o 
manieră personală, dar cât mai fidelă sensului poetic. 
(Diana Dembinski Vodă)

Dan BUCIU (n. 1943): Despre pisici: Cântec pentru 
Ramirez, Motanul lui Petculescu (p.a.a.)

Dan Buciu a urmat cursurile 
Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu” din București, 
avându-i drept profesori, 
printre alții, Tiberiu Olah 
și Dan Constantinescu. 
După absolvire, a continuat 
perfecționarea sa prin 
specializări în muzica electronică și informatică muzicală 
cu Aurel Stroe și Dinu Ciocan (1970-1975), participând 
și la trei stagii de pregătire, în cadrul celebrului Festival 
de Muzică Contemporană de la Darmstadt. Simultan 
cu aplecarea spre compoziție, Dan Buciu s-a afirmat și 
în domeniul didactic, fiind profesor de armonie, forme 
și analiză muzicală în cadrul Universității Naționale de 
Muzică București, instituție la care a ocupat și funcția 
de rector (2000-2008). A fost distins, printre altele, cu 
șase premii ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor 
din România, precum și cu premiul special al Fundației 
„Madrigal”. (Benedicta Pavel)

Liedurile Cântec pentru Ramirez (versuri de Valentin 
Petculescu) și Motanul lui Petculescu (versuri de Dan 
Buciu) fac parte din ciclul Despre pisici. Personajul 
central este motanul Ramirez, creat cu multă fantezie și 
umor de Valentin Petculescu și preluat (cu permisiunea 
“tatălui” său literar) și de autorul muzicii, în textul celui de-
al doilea lied. Muzica ambelor piese urmează un culoar 
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armonic modal-cromatic liber, cu o melodică relativ 
capricioasă într-o permanentă schimbare metro-ritmică, 
dinamică și agogică, aspecte care se răsfrâng asupra 
dificultăților sporite în interpretare. Creatorul acestor 
două lieduri (ca și a ciclului de care aparțin) speră ca din 
muzică și versuri să transpară afecțiunea deosebită pe 
care o are pentru aceste inteligente, frumoase și caline 
animăluțe numite pisici. (Dan Buciu)

Nicolae COMAN (1936-2016): Două lieduri: Le Feuilage 
și Le Voyage (p.a.a.)

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

Bucureşti, în 1963 devine asistent în instituţia pe care o 
absolvise, predând timp de peste 50 de ani, ca profesor 
universitar, armonie şi compoziţie. S-a preocupat şi de 
muzicologie, aşa cum o arată studiile sale din publicaţii 
de specialitate; poate mai semnificativă însă este acea 
latură literară a talentului său. A scris poezii pentru 
piesele vocale, corale şi vocal-simfonice proprii, dar şi 
la solicitarea altor compozitori, a tradus librete de operă 
şi poeme din lirica universală. Nu surprinde, aşadar, 
cunoscând toate acestea, predilecţia lui Coman pentru 
universul miniatural al liedului. Chiar dacă a scris lucrări 
concertante şi instrumental-camerale, ciclurile sale 
de lieduri (pe versuri proprii sau semnate de George 
Bacovia, Emily Dickinson, Mariana Dumitrescu, Mihail 
Eminescu, Goethe, Michelangelo, R.M.Rilke, Sappho, 
Giuseppe Ungaretti ş.a.) rămân cele mai semnificative. 
(Valentina Sandu-Dediu)

Evoluția compozitorului Nicolae  Coman (1936-2016) 
a pornit de la un fond aperceptiv al experiențelor 
formatoare care cuprinde creația lui A. Skriabin, 
M. Ravel, B. Bartók, O. Messiaen etc. O altă sursă 
generatoare de inspirație a provenit din cercetările 
folclorice întreprinse de autor în tinerețe, contactul cu 
lumea satelor marcându-i decisiv viziunea și stilul. În 
paralel, contactul cu noile tendințe și curente muzicale 
ce s-au dezvoltat pe parcursul secolului XX i-au 
influențat gândirea creatoare. Iar contactul permanent 
cu lumea poeziei, faptul că era poet și compozitor, a 
determinat realizarea unei fericite osmoze a celor două 
arte. În ceea ce privește exprimarea muzicală concretă, 
adora potențialul expresiv nelimitat al vocii umane, 
fiind totodată acaparat de  posibilitățile artei pianistice 
avansate, pe care le explora cu pasiune. Din contopirea 
tuturor acestor configurare a  înclinații, sugestii și pasiuni 
a rezultat o nouă configurare a liedului, gen universal 
clasicizat, pe care l-a îmbogățit cu noi contribuții. 
Le Feuilage și LeVoyage, două cântece care se prezintă 
astăzi în primă audiție absolută, au fost compuse în 
ultimele luni de viață, în vara anului 2016. Acestea 
trebuiau să facă parte, în proiecția compozitorului, dintr-
un ciclu amplu de cântece pe versuri ale unor mari poeți 
francezi. Este un omagiu postum adus culturii franceze, 
reper major și obiect al iubirii sale fervente. (Lavinia Coman)

Mihaela VOSGANIAN (n. 1961): Da Capo al Fine - 5 
Lieduri pe versuri de Rodica Stănculescu

Compozitoare și performer, doctor 
în muzică și conferențiar universitar 
la catedra de compoziție a UNMB, 
este fondatoare a trans-realismului 
arhetipal în artă, o nouă orientare 
estetică spirituală care își propune, 
pe de-o parte să reitereze funcțiile 
arhetipale ale artei – funcția ritualică, 
cathartică, vindecătoare și extatică, 
iar pe de altă parte să exprime o nouă formă a supra-
realului, denumită de artistă trans-realul care rezultă 
din explorarea stărilor de conștiință extinsă/modificată 
sau din experimentarea  visării lucide.  Noua orientare 
vine din acceptarea redimensionării conștiinței, 
dincolo de spațiul tridimensional și din accesarea 
multidimensionalității. Această abordare derivă nu doar 
din perspectiva imaginarului – specifică onirismului 
subconștientului – cât mai ales din sublimarea artistică a 
trăirii autentice a stărilor de transă și iluminare, obținute 
și experimentate prin diverse tehnici și practici spirituale.

Da Capo al Fine (2018) este un ciclu de poeme pentru 
trio (voce, percuții, pian) dedicat mamei mele, Rodica 
Stănculescu, și inspirat de versurile volumului său, 
Metaforă la scherzo. După cum afirmă autoarea, în 
prefața ciclului de poeme, „poezia este în același 
timp trăire și iluminare”, iar demersul acestui volum 
este unul „de la  muzică spre poezie”. Fiind în primul 
rând o muziciană,  „canalele poetice i s-au deschis 
prin muzică, forța expresivă a acesteia conectând-se 
inexplicabil cu trăirile” sale. Muzica mea cuprinde cinci 
poeme ale ciclului - Arta fugii, Lamento, Melodia infinită, 
Metafora oglinzii, Da capo al Fine - pe care le-am ales 
deopotrivă din empatia tematic-conceptuală, dar și 
din rațiuni de structurare a demersului muzical. Astfel, 
tranzitând imagini, mai mult sau mai puțin condensate, 
a esențelor de limbaj din diferite epoci muzicale, 
am ales să modelez, într-o viziune contemporană, 
principii de creație  generatoare de forme structurale 
variate: imitație-fugă, bi-tematism condensat-lied, leit-
motiv- melodia continuă, simetrii atonale în oglinzi sau 
ostinato circular în Rondo. Lucrarea este prezentată în 
acest festival în primă audiție absolută  de minunatul 
duo Claudia Codreanu și Diana Dembinski, la care mă 
alătur în calitate de interpret, folosind gonguri și boluri 
tradiționale și percuție-midi. 

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 
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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)

Aula UCMR, ora 18

Lansare de carte
Eternul feminin. Particularități stilistice în creația 
vocală a lui Nicolae Coman.
Vor lua cuvântul: coordonatorul volumului, 
Constantin-Tufan Stan, precum și Valentina 
Sandu-Dediu, Carmen Manea și Nicolae Brânduș 

Radio România, Studioul ”Mihail Jora”, ora 19
MATRIX (1)

Orchestra de Cameră Radio
Cor de smartphone-uri (studenți ai U.N.M.B.)

Marijn Simons, dirijor
Martin Malatray, dirijorul corului de smartphone-uri
Marius Ungureanu, violă

Marijn Simons: Chamber Symphony No.1 pentru 
orchestră de coarde (p.a.r.)
Vlad Maistorovici: Icarus Torso - Studiu de concert 
pentru violă și orchestra (p.a.a.)
Doina Rotaru: Nymphea pentru orchestră de 
cameră (p.a.a.)
Bernard Cavanna: Geek Bagatelles pentru 
ansamblu de smartphone-uri și orchestră (p.a.r.)

Concert realizat împreună cu Projets GRAME – CNCM Lyon

Marijn SIMONS (n.1982): Chamber Symphony No.1 
pentru orchestră de coarde (p.a.r.)

Simons s-a născut în Olanda în 1982. 
A studiat vioara cu Saschko Gawriloff 
și compozitia cu Daan Manneke și 
James MacMillan. Ca dirijor, a fost 
invitat să susțină programe diverse 
cu orchestre din Germania (WDR 
Radio Orchestra Köln, Stuttgart 
Philharmonic, Nürnberg Symphony 
Orchestra, Aachen Symphony 
Orchestra, Leipzig Symphony 

Orchestra, Staatsorchester Rheinische Philharmonie 
(Koblenz), Südwestdeutsche Philharmonie (Konstanz), 
Philharmonie Südwestfalen), America Latină Orquesta 
Sinfónica del IPN (Mexico City), Orquesta Sinfónica 
Nacional de Guatemala), Rusia (St. Petersburg 
Chamber Orchestra, Yekaterinburg Chamber Orchestra, 
State Safonov Philharmonic Orchestra (Russia).
Compozițiile sale au fost interpretate de importanți dirijori 

și soliști, precum Esa-Pekka Salonen, Marin Alsop, Peter 
Eötvös, James MacMillan, Marcus Bosch, Christian 
Lindberg, Evelyn Glennie, Colin Currie, în compania unor 
orchestre precum Los Angeles Philharmonic, Cabrillo 
Festival Orchestra, Rotterdam Philharmonic, The 
Hague Philharmonic, Netherlands Radio Philharmonic 
Orchestra, Amsterdam Sinfonietta, Aachen Symphony 
Orchestra, Prague Chamber Orchestra, 12 Cellists of 
the Berlin Philharmonic. A fost composer-in-residence 
la Cabrillo Festival, Delft Chamber Music Festival 
și Orlando Festival și este laureat al premiilor Philip 
Morris Arts Prize, Limburg Culture Award, Wim Bary 
Perspective Award, Best DutchChoral Composition în 
2001. Muzica sa a fost înregistrată la casele de discuri 
Composers’ Voice, Etcetera, NorthWest Classics, 
Quintone, Amstel Records și Erasmus.

Simfonia de cameră nr. 1 (2011) este un aranjament 
liber al Cvartetului de coarde nr.3 (2004). Prima mișcare 
începe cu un de-abia audibil cluster de semitonuri, peste 
care se ridică o melodie a viorii. Din aceasta, întreaga 
parte se dezvoltă spre o culminație, de unde se revarsă 
din nou și în cele din urmă se încheie într-un pașnic 
mi major. A doua mișcare este un scherzo cu un trio la 
mijloc. Corzile sunt folosite foarte ritmic și percusiv, cu 
efecte de pizzicato Bartók și col legno battuto. Cea de-a 
treia mișcare propune un lamento lent, care pare să se 
termine mai întâi în do major, apoi dezvoltându-se mai 
dramatic și mai vital. Mișcarea finală aduce în prim-plan 
virtuozitatea și masivitatea, cu câteva inserții fugatto. 
(Marijn Simons)

Vlad MAISTOROVICI (n. 1985): Icarus Torso - Studiu 
de concert pentru violă și orchestră (p.a.a.)

A început studiul viorii 
la Liceul de Muzică din 
Ploiești, cu profesorii Adrian 
Ceapă și Ioana Croitoru,dar 
și-a terminat studiile liceale 
la Școala Yehudi Menuhin, 
unde a luat lecții de vioară cu Natalia Boyarskaya. 
A studiat apoi vioara cu Felix Andrievsky și compozitia cu 
Jonathan Cole la Colegiul Regal de Muzica din Londra.
În 2002, lucrarea sa Muzica Nocturnă pentru cvartet 
de coarde a fost distinsă cu Marele Premiula secțiunea 
de muzică de cameră a Concursului Internațional 
de Compoziție ”George Enescu”. Este autorul mai 
multor lucrări camerale, simfonice și concertante, în 
paralel desfășurând și o vastă activitate de violonist 
(în ansambluri precum Mercury Quartet) și organizator 
de festival (Vibrate! Festival, Brașov). Este doctor în 
al Universității Naționale de Muzică din București, cu 
o teză despre fenomenul readymade în muzică, sub 
îndrumarea lui Dan Dediu. 

“Icarus Torso” este un studiu poetic pentru violă 
și orchestră într-o singură mișcare, care umează 
traiectoria a 4 secțiuni: “Măiastra” este inspirată de 
ideea lui Brâncuși de a sculpta ”zborul”, “Hubris” 
împinge limitele registrului acut al violei cu o melodie 
în stilul solourilor de chitară electrică, ”Event Horizon” 
indică regiunea de spațiu-timp în jurul unei găuri negre 
după care lumina emisă nu poate ajunge la observatorul 
exterior, iar “Elon’s Ride” se referă la autoturismul Tesla 
Roadster aparținând lui Elon Musk, care orbitează 
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Soarele și poartă în scaunul șoferului un manechin 
numit ”Starman”, botezat așa după piesa lui David 
Bowie. Lucrarea explorează genul concertant în lumina 
unor aspecte performatice și își propune integrarea unor 
concepte, materii sonore și temporalități heterogene, 
într-un narativ alternativ mitului antic. ”Icarus Torso” 
este o extindere a piesei mele “Icarus: Impromptu 
Concertant” comandată în 2016 de Sinfonia Cymru.
(Vlad Maistorovici)

Doina ROTARU (n. 1951): Nymphea pentru orchestră  (p.a.a.)
(notă biografică la pag. 13)

Sursa de inspiraţie a lucrării este romanul lui Boris 
Vian, “Spuma Zilelor”. Din contrapunctul măiestrit şi 
suprarealist de idei şi personaje, de umor şi tragism, 
am ales să sugerez transformarea luminii în întuneric 
şi degradarea, micşorarea continuă a spaţiului. Ambele 
fenomene sunt consecinţele dramei provocate de nufărul 
uriaş şi distrugător care creşte în corpul personajului 
Chloé, sugerată, ca şi în roman, de ecouri din cântecul 
omonim al lui Duke Ellington. (Doina Rotaru)

Bernard CAVANNA (1951): Geek Bagatelles- 
introspections d’après quelques graments de la 
IXe symphonie de Beethoven pentru ansamblu de 
smartphone-uri și orchestră (p.a.r.)

Commande Grame / Orchestre de Picardie / ONE, 
avec le soutien du Ministère de la Culture et de la 

Communication, sous le dispositif de l’aide à l’écriture – 
Editions de l’Agité

Production Grame / Orchestre de Picardie / ONE, an 
Orchestra Network for Europe

Ce projet a été financé avec le soutien de la 
Commission européenne - Europe Créative.

A primit numeroase 
distincții pentru creația 
sa: Bursa anuală de 
creație (1984), stagiu 
la Villa Medici – Roma 
(1985/86), premiul 
SACEM (1998) pentru 
Messe un jour ordinaire, 

Premiul internațional al UNESCO (1999) pentru 
Concertul pentru vioară și orchestră, Victoire de la 
musique (2000), Marele Premiul al SACD (2007), Marele 
Premiul ”Arthur Honegger/ Fundația Franței” (2013), 
Marele Premiul simfonic al SACEM (2014). Creator 
autodidact și inclasabil, ajunge la compoziție urmând 
sfaturile lui Henri Dutilleux, precum și ajutorul lui Paul 
Mefano și Georges Aperghis. Dar influența sa principală 
este constituită de muzica și gândirea compozitorului 
român Aurel Stroe, despre care a realizat în 2000 un 
omagial portret filmat, împreună cu Laurence Pietrzak. 
Cavanna invocă totodată, cu titlu de inventar, și figurile 
tutelare ale lui Bernd Alois Zimmermann (”erudiția ca un 
colaj neliniștit”) și Nino Rota (”un Weill latin”). Liber într-
un mod unic cu privire la dogme, creația sa debordează 
de inventivitate intuitivă și de un eclectism savuros, 
ce combină filonul popular cu moștenirile romantice. 
(sursa: Editions de l’Agité)

Această piesă prezintă un număr de fragmente 
din Simfonia a IX-a de Beethoven, imaginându-le 
ca “resturi”, vestigii sau ruine ale unei capodopere 

dispărute. Astfel, cele opt fragmente utilizate - uneori 
o singură armonie - se supun acelorași “ravagii” pe 
care timpul, dezastrele naturale sau voința distructivă 
a omului le cauzează monumentelor aparținând 
marilor civilizații ale trecutului: ruperea, eroziunea, 
colapsul, ruina, dispersarea, deplasarea, nisipul, 
pietrele, suprapunerea, dispariția, transformarea, 
înmormântarea, îngroparea. Rămâne totuși faptul că 
aceste rămășițe își sfidează soarta și provoacă în noi 
emoții puternice, vii, de nostalgie, de persistență, de 
rezistență, de poezie. Analogia dintre acest timp complet 
dispărut și timpul nostru deschide noi perspective, care 
par să dezvăluie propriile noastre pierderi, propriile 
noastre eroziuni, memoria noastră lacunară, a ceea 
ce rămâne distinct sau indistinct în noi, ruinele noastre 
personale, elementele odinioară glorioase, amintiri ale 
splendorii zilelor de ieri sau acelea care sunt pierdute 
în nisip și praf. O altă analogie cu distrugerile recente 
ale Templului lui Bel din Palmyra de către statul islamic, 
distrugeri ale valorilor noastre celor mai înalte, sau chiar 
într-un domeniu complet diferit, dar cu atât mai mult mai 
insidios și mai puțin spectaculos, dislocarea societăților 
noastre, printr-o economie globalizată, hegemonică, 
guvernând prin dereglementare cu ajutorul companiilor 
supra-statale, abuzând drepturile fundamentale, de-
localizând, “uber-izând”, chiar sub privirea neajutorată a 
politicienilor, acești campioni ai consumismului, ai hiper-
conectivității indicând faptul că o complet altă civilizație 
este în mișcare - civilizațiile nu sunt nemuritoare - și cu 
asta, Geek bagatelles, pare să fie mai mult decât numai 
o simplă fantezie. (Bernard Cavanna)

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

Martin Malatray (dirijor cor de smartphone)

A studiat percuția la 
Conservatorul Național 
Superior de Muzică și 
Dans din Lyon (2016), la 
Conservatorul CRR din 
Tours, urmând și cursuri de 
măiestrie cu Camille Basle, 

Emanuel Curt și Thierry De Mey. A cântat cu Orchestre 
des Pays de Savoie, Orchestre symphonique Ose!, 
Orchestre National de Lyon (ONL), Lyon National 
Opera Orchestra. Este membru într-un trio de muzică 
improvizată, combinând instrumentele acustice cu live 
electronics și colaborează cu Le Grame la proiecte 
educative. 
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Joi, 23 mai
Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 17.00
NIRVANA (2)

2x2

Verona Maier, Lena Vieru Conta, piane
Alexandru Matei, Sorin Rotaru, percuție

Irina Odăgescu-Țuțuianu: Muzică pentru două 
piane și percuție
George Crumb: Makrokosmos III – Music for a 
Summer Evening (p.a.r.)

Irina ODĂGESCU-ȚUȚUIANU (n. 1937): Muzică pentru 
două piane și percuție

A absolvit UNMB la clasele 
de compoziţie ale lui Alfred 
Mendelsohn şi Tiberiu Olah. 
A beneficiat de asemenea de 
Cursurile internaţionale de 
vară de la Darmstadt, în 1972 

şi 1976. A scris pentru ansamblu orchestral, vocal-
simfonic, cameral, aratând însă o predilecţie aparte 
pentru muzica corală. A condus secţia corală a UCMR, 
și a fost profesor de citire de partiturila Universitatea 
de Muzică bucureşteană. A obţinut o serie de distincţii 
pentru piesele sale corale, premii ale UCMR, Premiul 
“Zilelor mondiale ale muzicii” de la Graz (1982), medalia 
de argint la Concursul internaţional de muzică polifonică 
de la Iabgue (Columbia, 1981) ş.a. Lucrările sale au fost 
interpretate în unele ţări europene, în cele două Americi 
şi în Asia.

La distanţă de mai bine de o jumătate de secol de 
capodopera bartokiană, Muzica pentru două piane și 
percuție pe care Irina Odăgescu o propune aceleiaşi 
fomaţii este o replică peste timp a creaţiei compozitorului 
maghiar, într-un anume fel ataşată acesteia, o meditaţie 
asupra unui moment - e drept - magnific, dar care a 
trecut şi a rămas în istorie; percuţia dobândeşte de 
această dată un rol în parte structural, în parte coloristic 
privind definirea atmosferei introspectiv-meditative a 
momentului. (Dumitru Avakian)

George CRUMB (n. 1929): Makrokosmos III – Music for 
a Summer Evening (p.a.r.)

Crumb este unul dintre cei mai 
cântați compozitori din lume, căruia 
i s-au acordat premiile Grammy și 
Pulitzer, printre alte distincții. Muzica 
sa combină stiluri contrastante, iar 
multe dintre lucrările sale conțin 
elemente programatice, simbolice, 
mistice și teatrale, reflectate în partituri fascinante și 
meticulos notate.Crumb a fost profesor la Universitatea 
din Pennsylvania, a primit multe titluri de doctor honoris 
causa. Opera sa integrală este editată de C.F. Peters și 
înregistrată la Bridge Records sub titlul de “Complete 
Crumb”.

Makrokosmos III – Muzică pentru o seară de vară este 
o colecție de cinci piese terminate în 1974, formând al 
treilea volum al ciclului Makrokosmos, îndepărtându-
se însă considerabil de primele două volume, dedicate 
pianului solist. Comandă a fundației Fromm Music 
pentru Swarthmore College, lucrarea este scrisă pentru 
două piane amplificate și percuție (doi interpreți), 
conține mai puține piese și nu asociază nici o piesă cu 
semnele zodiacale, după cum făcuse compozitorul în 
primele două cicluri. Piesele sunt: 1. Sunete nocturne 
(Trezirea); 2. Wanderer-Fantasy; 3. Advent (cu Imnul 
pentru Nașterea Copilului-Stea); 4. Mit; 5. Muzica 
Nopții Înstelate. Ciclul a fost interpretat în primă audiție 
de Gilbert Kalish și James Freeman (pian), Raymond 
Des Roches și Richard Fitz (percuție) la Swarthmore 
College, Pennsylvania, la 30 martie 1974.

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

Lena Vieru Conta (pian)

Născută la Moscova într-o familie 
de muzicieni, Lena Vieru Conta a 
studiat pianul la București, Salzburg, 
Moscova și Geneva cu Gabriel 
Amiraș, 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.
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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)

Sorin Rotaru (percuție)

Născut la Sibiu, începe studiul 
percuției la vârsta de 11 ani, 
sub îndrumarea prof. Ioan Iliuț. 
Câștigător al mai multor premii la 
concursuri de specialitate, începe 
să colaboreze cu Filarmonica 
din Sibiu încă din perioada liceului. A cântat cu dirijori 
precum Zubin Mehta, Tiberiu Soare, Gabriel Bebeselea, 
Petre Sbârcea, Horia Andreescu, Cristian Mandeal și a 
susținut concerte în Germania, Japonia, Danemarca, 
Cehia, Ungaria, Bulgaria. Este absolvent al U.N.M.B. 
la clasa prof. univ. dr. Alexandru Matei. A studiat și la 
Academia de Muzică din Brno sub îndrumarea prof. 
Martin Oprsal și a participat la cursuri susținute de 
prof.dr. DHC Peter Sadlo. În prezent este profesor de 
percuție în cadrul U.N.M.B. și membru al formațiilor 
camerale Archaeus și Profil.

Ateneul Român, ora 19.00
ULISE (3)

Orchestra Filarmonicii ”George Enescu”

Camil Marinescu (dirijor)
Ion Bogdan Ștefănescu (flaut)

Dan Dediu: Elegia minacciosa (con Gnossienne-
Mandala)
Mihaela Vosganian: Esențe - Concert pentru flaut 
și orchestră
Tiberiu Olah: Simfonia a III-a – “Dacă treci râul Selenei…”

Dan DEDIU (n. 1967): Elegia minacciosa (con 
Gnossienne-Mandala)
(notă biografică la pag. 14)

Elegia minacciosa (con Gnossienne-Mandala) este o 
miniatură orchestrală ce se articulează pe cinci secțiuni 
bine delimitate, punând accentul pe o trăire interioară 
intensă și paradoxală: o stare elegiacă amenințătoare. 
Un fragment pianistic de gnossienne imaginară, ce 
parcă plutește în derivă, aduce o boare de artă naivă 
și nevinovată, dar care ecranează un eveniment 
neașteptat: din fundul sălii se inițiază o pulsație a tobei 
mari, care bate întâi ca o inimă, apoi crește monstruos și 
tragic, asemenea unei siluete înspăimântătoare. Printr-o 
surdinată perdea de fum a coardelor iese clarinetul, ca 
un șoricel, și lansează chemări disperate împreună cu 
flautul, utilizând efectul sunetelor diferențiale în registrul 
acut. Zadarnic. Cele trei acorduri finale, taie orice 
speranță, asemenea unei ghilotine. (Dan Dediu)

Mihaela VOSGANIAN (n. 1961): Esențe – Concert 
pentru flaut și orchestră
(notă biografică la pag. 19)

Creat în 1999, concertul pentru flaut și orchestră 
intitulat Esenţe a fost prezentat în prima auditie în anul 
2000 de către flautistul francez Pierre-Yves Artaud. 
Alături de alte lucrări simfonice sau sincretice cum ar 
fi Calea îngerului uman sau The White Lady’s Power 
Places, Esenţe aparţine sferei orientării arhetipale care 
precede orientarea nouă a autoarei denumită trans-
realism arhetipal. În acest sens, autoarea modelează 
ipostaze variate ale diferitelor ”esenţe arhetipale’’: 
glissando, cvinta naturală, trisonul, binomulsecundă 
mare-secundămică, cercul (în construcţia micro şi 
macro-structurală). Totodată, lucrarea se înscrie pe linia 
infuzării folclorice (ca şi în ciclul Interferenţelor sau în 
Inter-Flutes pentru flaut şi nai), în sensul timbralităţii 
(sonorităţi de fluier) sau al ornamenticii (izvorâtă din 
melosul românesc sau oriental). Concertul pune în 
lumină gândirea sintactică a autoarei - reflectată în 
lucrarea teoretică destinată tipologiilor polifonice 
- arcuindu-se în trei părţi, cu suprapuneri de “forme - 
sintaxe’’ diferite: partea I - melodii, omofonii, polifonii, 
partea a II-a - ison şi eterofonii şi partea a III-a - sintaxã 
complexă cumulativă de tip palimpsest. Lucrarea oferă 
o largă expansiune a posibilităţilor tehnice specifice 
flautului, exploatate împreună cu orchestra într-o 
multitudine de culori timbrale. (Mihaela Vosganian)
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Tiberiu OLAH (n. 1928-2002): Simfonia a III-a – “Dacă 
treci râul Selenei…”

Născut la 2 ianuarie 1928 în comuna 
Arpăşel din Maramureş, 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 Conservatorul 
din București. 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 continue. 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)

Simfonia lui Olah poartă un titlu – eminescianul vers 
Dacă treci râul Selenei… - și un subtitlu – Metamorfoze 
pe ”Sonata Lunii”. Metamorfoze înseamnă mai mult 
decât variațiuni. Ascultătorul atent recunoaște înlănțuirile 
armonice și chiar frânturi melodice din începutul Sonatei 
beethoveniene. Simple pretexte, însă, ca Olah să-și 
construiască muzica sa, făcută din blocuri masive și 

suprafețe de liniște înșelătoare, întretăiate de teribile 
fulgerări. Metamorfozele lui Olah au desigur ceva dintr-
un joc intelectual pentru inițiați, dar au și puterea de a 
comunica tuturor un intens sentiment al tragicului. Nu 
este – bineînțeles – un poem simfonic, dar dacă această 
muzică din care răsar mereu ”cioburile” beethoveniene 
poate sugera ceva, atunci acel ceva este imaginea 
dezolantă a unui ocean la suprafața căruia plutesc 
resturile unui naufragiu sau cea a rămășițelor abia 
recognoscibile ale unei civilizații după un dezastru 
atomic. (Radu Gheciu)

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)

Camil MARINESCU (dirijor)

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

Vineri, 24 mai
Radio România, Studioul ”Mihail Jora”, ora 19
GULLIVER (4)

Orchestra Națională Radio
Corul Academic Radio

Gheorghe Costin, dirijor 
Ciprian Țuțu, dirijorul corului

Barrie Webb, trombon
Mircea Marian, violoncel
Andreea Iftimescu, mezzosoprană

Maia Ciobanu: Concert pentru trombon și orchestră (p.a.a.)
Călin Ioachimescu: Concert pentru violoncel și orchestră
Christian Alexandru Petrescu: Trei poeme pentru 
mezzosoprană și orchestră (p.a.a.)
Adrian Iorgulescu: Răscruce de timp – cantată 
pentru cor și orchestră (p.a.a.)

Maia CIOBANU (n. 1952): Concert pentru trombon și 
orchestră (p.a.a.)

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)

Există fără îndoială un duh al fiecărui instrument. Orice 
concert e o încercare de a-l descoperi şi a-l ruga să 
îndeplinească dorintele muzicianului: să-i fie mijlocitor 
al gândurilor şi sufletului său spre mintea şi sufletul 
ascultătorului. Compozitorul pecetluieşte duhul în 
partitură, solistul îi dă libertatea de a-şi întinde aripile 
spre public. Dacă cel care îi dă drumul se numeşte Barrie 
Webb, atunci duhul trombonului se va arăta în toată 
slava sa.Eu i-am pus la îndemână heterofoniile care îşi 
infiltrează cromatismele în tesătura melodică a polifoniilor 
diatonice, clusterele închise în terţe, desfăşurate în 
grav sau în acut, l-am rugat să-şi folosească culorile 
imaginaţiei în improvizaţiile secţiunilor cadenţiale şi să 
asculte de cvintele pilon care-l vor orienta întotdeauna. 
Să fie atent la bagheta magică a maestrului Gheorghe 
Costin şi la dialogul cu minunata Orchestră Naţională 
Radio. (Maia Ciobanu)

Călin IOACHIMESCU (n.1949): Concert pentru 
violoncel și orchestră

S-a născut în București 
în anul 1949, iar în 1975 
a absolvit cursurile de 
compoziție ale Universității 
de Muzică din București, 
ca discipol al maestrului 
Ștefan Niculescu. A participat, de asemenea, la Cursurile 
internaționale de vară de la Darmstadt și, beneficiind 
de o bursă a statului francez, a urmat un stagiu de 
informatică muzicală pentru compozitori la I.R.C.A.M. 
din Paris.Creația sa acoperă toate genurile de muzică, 
de la genul simfonic și concertant, până la lucrări 
de muzică electroacustică și muzică de film.Pentru 
activitatea sa componistică a fost distins cu numeroase 
premii ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din 
România, premiul Academiei Române, precum și 
prestigiosul “Kranichsteiner Musikpreis”, acordat în anul 
1984 de către Institutul Internațional de Muzică de la 
Darmstadt. Estetica lui Călin Ioachimescu se înscrie în 
orientarea care explorează lumea interioară a sunetului, 
vizând un limbaj bazat pe legi acustice și psihoacustice, 
în aspirația de a accede spre o “nouă consonanță”.

Concertul pentru violoncel și orchestră a fost scris în 
anul 2002. Lucrarea are patru secțiuni care se cântă 
fără oprire, cu o cadență între secțiunile a treia și a 
patra. Solistul cântă alternativ pe două violoncele: unul 
acordat pe primele armonice naturale ale sunetului 
fundamental La, iar cel de-al doilea acordat normal. 
În prima secțiune, în care se cântă pe violoncelul cu 
scordatură, discursul muzical traversează zone din 
spectrul armonicelor sunetului fundamental La, într-o 
acumulare de densități orchestrale ce irump în tranziția 
care urmează. Secțiunea a doua, mai amplă, are un 
caracter ritmat, cu contraste puternice. Urmeză apoi 
o parte lentă, cu o atmosferă poetică, elegiacă, ce 
pregătește o amplă cadență în care solistul evoluează 
din nou pe violoncelul cu scordatură. Secțiunea finală 
are un caracter concluziv (în spiritul concertelor clasice), 
dar cu elemente impredictibile de contrast. (Călin 
Ioachimescu)
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Christian Alexandru PETRESCU (n. 1950): Trei poeme 
pentru mezzosoprană și orchestră (p.a.a.)

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

Cele trei poeme fac parte dintr-un ciclu mai amplu 
bazat pe extrase din La curțile dorului de Lucian Blaga. 
Acestea sunt: Lângă cetate, Izvorul și Trezire. Ele 
urmăresc simbolistica poetică propusă de Blaga într-o 
scriitură cromatică ce permite obținerea diferitelor stări 
tensionale opuse sau complementare. Dacă primul, 
Lângă cetate, este legat de o concretețe pe care 
trecerea timpului o manifestă în bătăile ceasului, cel de 
al doilea, Izvorul, urmărește o dimensiune temporală 
cosmică determinată de “ochiul lumii” ce se deschide 
într-un izvor tainic. Alunecările cromatice dublate de 
diatonismul paralel lor ilustrează lumi concomitente 
ce-și regăsesc o sorginte comună. În al treilea poem, 
Trezire, copacul, personajul principal, este însoțit de 
propriile explozii ale începuturilor primăvăratice care 
se reflectă sonor în contraste orchestrale și vocale de 
amploare. Acordica, bazată pe simplitatea celor 11 tipuri 
de trisonuri, este agrementată de eterofoniile insistente 
care se sprijină pe anticipare sau ecou în însoțirea liniei  
melodice a mezzo-sopranei. Toate cele trei Poeme 
evocă lumi și simboluri pe care discursul muzical le 
întregește sonor prin propriile mijloace, contrapunctând 
totodată propunerea poetică prin paralelismele și 
deducerile succesive ale altor simboluri sonore 
imaginate. (Christian Alexandru Petrescu)

Adrian IORGULESCU (n. 1951): Răscruce de timp – 
cantată pentru cor și orchestră (p.a.a.)

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)

Cantata Răscruce de timp pentru cor mixt și orchestră 
este dedicată aniversării unui secol de la înfăptuirea 
Marii Uniri de la 1918. La baza demersului componistic 
se află două poeme proprii, intitulate ”Marș forțat” și ”La 
răscruce”. Înrudite prin tematică, tonus și atmosferă, 
însă diferite prin tehnicile componistice abordate, cele 
două poeme vor genera materialul poetic-muzical al 
lucrării, derivat din esența ontologică a mesajului: lupta, 
moartea, credința. Corespondențele și opozițiile dintre 
acestea generează, oglindesc și determină dramaturgia 
sonoră a cantatei. Iată cele două poeme: 
 
Marș forțat

Înaintăm.
Nu ne oprim.
Nu vorbim.
Doar mergem.
Înaintăm.
Ceas de ceas.
Pas după pas.
Trup lângă trup.
Înaintăm.
Pe drumul rămas.
Singurul drum.
Luptăm.
Biruim.
Înaintăm.
Până la capăt…
Mergem adânc.
Tot mergem.

Barrie Webb (trombon)

Barrie Webb – trombonist, dirijor 
și profesor – a urmat cursurile 
Universității Cambridge, apoi 
a studiat trombonul cu Vinko 
Globokar și dirijatul cu Constantin 
Bugeanu. Din 1984, a predat, 
timp de zece ani, la Darmstadt 
Internationale Ferienkurse für Neue 
Musik, din 1993 până în 2002, 
a fost profesor la Dartington International Summer 
School. Este profesor și director al departamentului de 
interpretare la University of Huddersfield (UK), din 2010. 
Cariera sa de trombonist include numeroase înregistrări 
internaționale în săli de concert precum Suntory Hall, 
Tokyo și Carnegie Hall, New York. Repertoriul său 
solistic include mai multe concerte și o mare varietate 
de CD-uri, de exemplu The Japan Project (2002). Este 
bursier al Leverhulme Fellowship 2012-15, pentru 
promovarea unor proiecte precum Requiem (2015) 
de Katsumi Yokoyama și Contemporary Trombone 
Classics (2016), o retrospectivă a muzicii noi scrise 
pentru trombon între 1950-2001. Ca dirijor, lucrează cu 
orchestre profesioniste, ansambluri și tineri muzicieni, 
incluzând aici și rezidențe diverse în Australia și China.  

La răscruce

Sub cer aprindem
poverilor rug.
În adevăr să-mplinim
ale străbunilor vise. 
În veac aprindem
cununi de lumină,
străjeri vom rămâne
în dreptele ceasuri de veghe.
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Mircea Marian (violoncel)

Născut la 8 noiembrie 1987 la Alba 
Iulia, a urmat cursurile Universității 
Naționale de Muzică din București 
la clasa profesorului Marin 
Cazacu. Laureat al unor cunoscute 
concursuri naționale – “Mihail 
Jora”, “Paul Constantinescu” sau 
“Garabet Avakian” – Mircea Marian 
este și deținătorul a două premii I 
la concursurile internaționale de la Chișinau și Liezen, 
aceste reușite contribuind la startul carierei sale. De 
asemenea, în luna martie 2011 a interpretat cu mare 
success concertul pentru violoncel și orchestră de 
A. Dvorak la Graz – Austria, în compania Orchestrei 
Academiei de muzică din Graz. Activitatea sa este una 
variată, remarcându-se atât ca solist, fiind colaborator 
al Orchestrei de Cameră Radio, Orchestrei Filarmonicii 
George Enescu și al Orchestrei Române de Tineret, cât 
și în recitaluri camerale în cadrul duoului Cello Jaya. 
De asemenea, a fost solist membru al “Orchestrei 
Internaționale Animat” și activează în cadrul ansamblului 
“Camerata Lanto Arte”. 

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.

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)

Gheorghe Costin (dirijor)

A studiat la Universitatea de Muzică 
din Bucureşti şi din anul 1984 este 
membru al Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor din România.A activat 
ca dirijor permanent al Filarmonicilor 
din Târgu-Mureş (1986-1988) şi Iaşi 
(1988-2001), iar din anul 2001 este 
dirijor la Filarmonica „Banatul” din 
Timişoara. Prestaţiile sale întotdeauna 
calitative, disponibilitatea repertorială 
deosebită, sensibilitatea de muzician devotat sunt 
atu-uri pe care Gheorghe Costin şi-a clădit o reputaţie 
solidă, fiind solicitat permanent la toate orchestrele din 
ţară şi marcând numeroase prezenţe internaţionale: 
„Grand Prix – Maria Callas” – Atena, Festivalul şi 
Concursul Internaţional „George Enescu” – Bucureşti, 
Festivalul de operă „Mario del Monaco” de la Fano, 
„Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi” – Bucureşti, 
Festivalul Internaţional „Toamna muzicală clujeană”, 
Concursul „Pacem in Terris”, Concerte cu Orchestra 
„Pro Arte”, Festivalul International “Timișoara muzicală”.
În septembrie 1998, Gheorghe Costin şi-a făcut debutul 
la pupitrul Orchestrei de cameră „London Schubert 
Players Orchestra” şi la Festivalul Internaţional de la 
Windsor. A beneficiat de îndrumarea şi preţuirea unor 
mari personalităţi dirijorale – Sergiu Celibidache şi 
Erich Bergel.Memorabile rămân concertele cu lucrări 
de Yannis Xenakis din anii 1992 (Bucureşti) şi 1993 
(Cluj), în prezenţa autorului, eveniment în urma căruia 
a fost distins cu „Premiul Uniunii Criticilor şi Interpreţilor 
dinRomânia”. Printre artiştii cu care a colaborat se 
numără Rudolf Kerer, Grigori Sokolov, Nikolai Suk, 
Cyprien Katzaris, Ranki Dezsö, Valentin Gheorghiu, 
Dan Grigore, Ştefan Ruha, Radu Aldulescu, Wolfgang 
Laufer, Viorica Cortez, Eva Marton, Doris Soffel, 
Corneliu Murgu şi alţii.
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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. 

Studioul de Operă și Multimedia al UNMB, 
ora 21.30
MATRIX (2)

PROTOSONIC / A Performance Multimedia
Interpretează: duo Synthcordia
Fernando Mihalache (bayan)
Cătălin Crețu (electronics, live video processing)
Invitat: Mitoș Micleușanu (cercetare sonoră, videoart)

Fernando Mihalache: Artipic pentru bayan și 
electronics (p.a.a.)
Cătălin Crețu: Trilogia urmei: Richblick. 
Prosopopeea urmei. Restblick. (p.a.a.)
Mitoș Micleușanu: Precipitații / sinteză modulară & 
granulară / video
Ștefan Niculescu: Sincronie (remix)

Cătălin Crețu (compozitor/ performer)

A obținut titlul de inginer în 
profilul electromecanic la 
Facultatea de Maşini şi Instalaţii 
Electromecanice a Universităţii 
Tehnice din Petroşani (1995), 
apoi a studiat la Facultatea 
de Muzică din cadrul Universităţii de Vest Timişoara și 
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie 
muzicală din cadrul Universității Naţionale de Muzică 
din Bucureşti, specializarea Pedagogie muzicală 
(1993–1998) și specializarea Compoziţie (1996–2001), 
clasa prof. univ. dr. Adrian Iorgulescu (1996–1998) și 
clasa prof. univ. dr. Dan Dediu (1998–2001). A urmat 
cursurile de master în Compoziţie şi management 
cultural (2001–2002, bursier Erasmus) și Compoziţie 
multimedia (2006–2008), ambele la Hochschule für 

Musik und Theater Hamburg. În 2008 a obţinut titlul 
de Doctor în muzică la UNMB, sub îndrumarea prof. 
univ. dr. Octavian Nemescu. În 2012 a absolvit Școala 
post-doctorală MIDAS (Musical Institite for Doctoral 
Advanced Studies) la Universitatea Naţională de 
Muzică Bucureşti. Din 2003 este membru al Uniunii 
Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Din 2008 
este cercetător ştiinţific, coordonator al Centrului de 
Muzică electroacustică şi Multimedia al Universității 
Naţionale de Muzică din Bucureşti. A scris muzică 
de cameră, lucrări simfonice, muzică electronică, 
compoziţii asistate de computer, a elaborat diverse 
lucrări multimedia, instalații audio-vizuale. 

Fernando Mihalache (acordeonist/ compozitor)

Născut în 1979, Fernando 
Mihalache a studiat compoziţia 
cu Liviu Dănceanu în cadrul 
Universităţii Naţionale de Muzică 
din Bucureşti. Masteratul l-a absolvit 
la clasa profesorilor Aurel Stroe 
şi Dan Dediu, iar teza de doctorat 

cu titlul „Muzica de film românească” a realizat-o 
sub îndrumarea maestrului Octavian Nemescu.
După absolvirea cursurilor universitare participă la 
workshopuri şi cursuri de acordeon cu profesori renumiţi 
precum Massimiliano Pitocco, Yuri Shishkin, Frank 
Angelis, Frederich Lips, Vojin Vasovici, Xiao Quing 
Cao, Raimondas Sviackevicius, Giuseppe Scigliano, 
Alfred Melichar. Ȋn anul 2014,a înființat prima clasă 
de acordeon la Universitatea Naţională de Muzică din 
Bucureşti. Este membru al unor ansambluri de prestigiu 
în contemporaneitate, precum Accord Vibes și Maxim 
Quartet. Ȋn festivalul „Săptămâna Internaţională a Muzicii 
Noi” din anul 2017 a cântat în primă audiţie românească, 
alături de Orchestra de Cameră Radio, „Concertul 
pentru acordeon” de Aurel Stroe. Ȋn septembrie 2018, în 
cadrul tuneului naţional „Muzica Palatelor României”,a 
prezentat primul proiect solo, intitulat „De la Bach la 
Galliano”, la acordeon şi bayan.

Mitoș Micleușanu (artist vizual/ poet)

Născut în 1972 la Bahcisarai, 
în Crimeea, absolvă Liceul 
de Arte Plastice ”Igor Vieru” 
din Chișinău și Academia de 
Arte Vizuale ”Ioan Andreescu” 
din Cluj-Napoca. Realizează 
o mulțime de proiecte de avangardă și publică 
volume precum ”Organimsecanisme” (Editura Ziua, 
2002, București), ”Tuba Mirum” (Edit. Pontica, 2003, 
București), ”Kasa Poporului”  (Edit. Polirom, 2008, 
pentru care obține premiul literar ”Euridice” 2008), 
”Trepanoia”  (Edit. Art, 2011, București), ”Un milion de 
morți” (carte obiect) (Edit. Tracus Arte 2013, București), 
“Munca” (poezie) (Tracus Arte, 2016). De asemenea, 
este realizatorul unor scurt-metraje și provocatoare filme 
de video-art (Strigătul, După voi potopul, Sub ceașcă, 
Casa poporului gol). 
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Sâmbătă, 25 mai
Sala ”Auditorium” a UNMB, orele 10-14

Simpozion Internațional de Muzicologie
în cadrul Sezonului România-Franța 2019

”Gândirea muzicală de avangardă în Franța și România. 
Perspective și interacțiuni.”

Coordonator:
Valentina Sandu-Dediu

Etienne Kippelen
(Université d’Aix-Marseille, Conservatoires 
de Paris et d’Aix-en-Provence)

Musique française et roumaine: points de 
convergence à l’époque contemporaine

Valentina Sandu-Dediu
(Universitatea Națională de Muzică București; New Europe 
College - Institute for Advanced Study)

Constantin Brăiloiu and His Circle. Some French-Romanian 
Musicological Connections

Lucie Kayas
(Conservatoire de Paris - CNSMDP)

Les trois visages de Mica Salabert

François-Xavier Féron
(CNRS, Ircam, Sorbonne Université)

Gérard Grisey and the Impact of Musical 
Acoustics on the Emergence of Spectral 
Thought

Ana Diaconu
(Universitatea Națională de Muzică București)

Costin Miereanu’s contribution to 
Musique en Jeu

Nicolas Donin
(CNRS, Ircam, Sorbonne Université)

Who cares about graphic scores today? 
Questioning musical notation 25 years 
after Fuite et conquête du champ 
musical

Oana Andreica
(Academia Națională de Muzică „Gh.Dima”, 
Cluj-Napoca)

Let’s Play With Serres’s Handkerchief! 
Costin Miereanu’s Labyrinthes d’Adrien

Simpozionul se va desfășura în limbile engleză și franceză

Studioul de Operă și Multimedia al UNMB
Ora 14.00-14.50

Filmul ”Aurèle Stroe” de Bernard Cavanna și Laurence 
Pietrzak (2002)

Aula UCMR, ora 17.00
NIRVANA (3)

Ansamblul Atem (Timișoara)
Vlad Colar (flaut), Cristian Miclea (clarinet), Cristina 
Mălăncioiu (vioară), Darius Tereu (violoncel), 
Victor Andrei Părău (pian)

Director artistic: Gabriel Mălăncioiu

Toshio Hosokawa: Stunden-Blumen. Hommage a 
Olivier Messiaen pentru clarinet, vioară, violoncel 
și pian
Sofia Gubaidulina: Dancer on the Tightrope pentru 
vioară și pian
Jonathan Harvey: Nataraja pentru flaut (piccolo) și pian
Karel Volniansky: Controversy pentru flaut, clarinet 
și vioară
Benjamin Attahir: Après l’ineffable pentru violoncel și pian
George Crumb: Eleven Echoes of Autumn pentru 
flaut alto, clarinet, vioară și pian
 
Toshio HOSOKAWA (n. 1955) Stunden-Blumen. 
Hommage à Olivier Messiaen pentru clarinet, vioară, 
violoncel și pian

Creația lui Toshio Hosokawa reprezintă 
un moment de sinteză, în lucrările 
acestuia resimțindu-se atât influențe 
ale culturii muzicale occidentale – de la 
Schubert la Webern – cât și rezonanțe 
ale muzicii tradiționale japoneze. 
Ideea de a crea punți de legătură între 
Occident și Orient poate fi deslușită cu claritate încă din 
prima lui operă – Vision of Lear – în care teatrul muzical 
european se întâlnește cu teatrul Nō. Concepte ale 
budismului Zen sunt traduse de compozitorul japonez în 
limbaj muzical, complementaritatea polarităților jucând 
un însemnat rol în multe din lucrările sale. (Gabriel 
Mălăncioiu)

Această lucrare a luat naştere dintr-o idee ce-i aparține lui 
Momo Kodama, aceea de a păstra instrumentaţia lucrării 
Quatuor pour la Fin du Temps de Olivier Messiaen. 
Numele Momo, care în japoneză înseamnă piersică, poate 
fi asociat cu basmul Momo aparţinând lui Michael Ende; 
titlul lucrării mele Stunden-Blumen este un important 
capitol al cărţii. În contrast cu titlul lucrării lui Messiaen ce 
conţine sintagma - sfârşitul timpului îmi doresc să creez 
o lucrare care să implice începutul timpului sau originea 
timpului. Dinăuntrul unei note ţinute, ce formează nucleul 
lucrării, yin şi yang sunt născute şi din tensiunea lor va lua 
naştere “floarea sunetelor” şi “cântecul”. Lucrarea îi este 
dedicată lui Momo Kodama. (Toshio Hosokawa)

Moderator: Olguța Lupu
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Sofia GUBAIDULINA (n. 1931): Dancer on a Tightrope 
pentru vioară şi pian

Compozitoare cu origini 
ruso-tătare, Sofia 
Gubaidulina încearcă se 
evadeze dintr-o lume plină 
de suferință cauzată de 
regimul comunist opresiv,  
asociind fenomenul muzical 
cu misticismul spiritual și transcendența. Fire 
nonconformistă, este catalogată încă din timpul studiilor 
la Conservatorul de Muzică din Moscova ca având o 
atitudine “iresponsabilă” datorită explorării sistemelor 
alternative de acordaj. Este susținută însă de Dmitri 
Sostakovici, care o încurajează la examenul de absolvire 
a studiilor să continue “drumul greșit” pe care a pornit, 
sfat pe care Gubaidulina l-a urmat de-a lungul întregii 
cariere componistice, indiferent de greutățile pe care a 
fost nevoită să le depășească. (Gabriel Mălăncioiu)

Titlul indică o dorință de a părăsi confortul unei zile 
obișnuite, inevitabil asociată cu riscul și pericolul; dorința 
de a ne lua zborul, prin euforia mișcării, a dansului, a 
virtuozității extatice. Toate provocările sunt depășite de 
violonist printr-un dans extatic ce în partea finală ajunge 
în registrul acut al instrumentului la un tremolo de duble 
armonice: risc, biruință, zborul fanteziei, artă, dans. 
(Sofia Gubaidulina).

Jonathan HARVEY (1939-2012): Nataraja pentru flaut 
(piccolo) și pian
(notă biografică la pag. 6)
 
Nataraja este numele dat lui Shiva, reprezentat ca fiind 
un dansator cu patru brațe, ale cărui mișcări au creat 
și distrug lumea materială. Imaginea lui a fost punctul 
de plecare al acestei piese, care a fost compusă în 
1983. Secțiunile exterioare sunt caracterizate de ritmuri 
dansante; ele încadrează o secțiune mediană în care 
apare o melodie liniștită, printre armoniile statice, deși 
există sugestii ale flăcărilor ce înconjoară zeul într-un 
moment mai energic. (Jonathan Harvey)

Karel VOLNIANSKY (n. 1965): Controversy pentru 
flaut, clarinet și vioară (2019)

Compozitor și muzicolog israelian, 
s-a născut în Rusia și a emigrat 
cu familia în 1979 în Israel. A 
absolvit Universitatea Pedagogică 
Herzen, Conservatorul Rimski-
Korsakov din Sankt Petersburg 
și Academia de Muzică și Dans 
din Ierusalim. În 2002 a primit 
premiul de compoziție al Primului 
Ministru al Israelului. A participat la 

numeroase festivaluri cu muzica sa și publică periodic 
articole și studii despre teorie muzicală și compoziție. 
Este doctor în muzicologie și predă la departamentul de 
compoziție al Academiei de Muzică și Dans din Ierusalim. 
A fost profesor invitat la University of Toronto, Harvard 
University, Berklee College of Music, Conservatorul 
Rimski-Korsakov și altele.

Piesa explorează polaritățile de viziune și înțelegere 
între diferitele puncte de vedere. Ideile controversate 
reprezentate de discordia vocilor oscilează între 
fragmentare heterofonică (discrepanță), contradicție și 
unitate tranzitorie. (Karel Volniansky)

Benjamin ATTAHIR (n.1989): Après l’ineffable pentru 
violoncel și pian

Născut la Toulouse, a studiat 
vioara și apoi compoziția. Printre 
profesorii săi se numără Édith 
Canat de Chizy, Marc-André 
Dalbavie, Gérard Pesson și 
Pierre Boulez. Este laureat al 
mai multor concursuri și distincții 
precum Concours Général, SUA 
Bloomington IHC, Concours International de la ville 
de Boulogne, Tribuna internațională a compozitorilor 
UNESCO, premiul Salabert de la SACEM și două premii 
Académie des Beaux-Arts, premiul Pierre Cardin în 
2015. Piesele sale au fost cântate de diferite ansambluri 
și orchestre importante (Orchestra Națională a Franței, 
Orchestral Philharmonic of Radio France, Orchestra 
de la Capitole din Toulouse, Orchestra Filarmonică din 
Helsinki, Ensemble Intercontemporain, Les Éléments). 
A fost rezident la Villa Médicis (16/17), compozitor-în-
rezidență la Festivalul Gstaad (2018) și la Orchestra 
Națională din Lille (17/18 și 18/19). Este publicat de 
editura Durand-Salabert (Universal Music Publishing).

George CRUMB (n. 1929): Eleven Echoes of Autumn 
pentru flaut alto, clarinet, vioară și pian
(notă biografică la pag. 22)
 
Compozitorul mărturisea într-un interviu credința lui 
că mediul natural al primilor ani din viață influențează 
lumea sonoră pe care o imaginează mai apoi. George 
Crumb explică astfel interesul pentru crearea unor 
spații sonore în care rezonanța are un loc primordial în 
multe din lucrările sale, cum este și cazul lucrării Eleven 
Echoes of Autumn. Această idee poate fi identificată 
fie că privim caracterul distinct al fiecărei părți sau 
lucrarea în întregul ei - construită sub forma unui arc 
de cerc, care după ce ajunge la o culminație, cunoaște 
o stingere gradată. Citatul-motto care poate fi folosit ca 
o cheie pentru a descifra bogata simbolistică muzicală 
îi aparține lui Federico Garcia Lorca “...y los arcos rotos 
donde sufre eI tiempo” - “...și arcadele frânte unde timpul 
suferă...”, text recitat de interpreți la începutul fiecărei 
cadențe. (Gabriel Mălăncioiu)

Ansamblul ATEM

S-a format în anul 
2013 în Timișoara, cu 
principala inițiativă de 
a promova, în formule 
camerale variate, un 
repertoriu muzical 
modern și contemporan. 
În acest concert vor fi implicați flautistul Vlad Colar, 
clarinetistul Cristian Miclea, violonista Cristina 
Mălăncioiu, violoncelistul Darius Tereu și pianistul 

30



Victor Andrei Părău. Până în prezent ansamblul a avut 
onoarea de a colabora cu muzicieni precum basul Martin 
Wistinghausen, violoncelista Alexandra Guțu și pianistul 
Sorin Petrescu, beneficiind de îndrumarea Maestrului 
Remus Georgescu. Ansamblul ATEM a realizat prime 
audiții absolute ale unor lucrări compuse de Erich 
Hermann (Germania), Matthias S. Krüger (Germania), 
Martin Wistinghausen (Germania), Luigi Pizzaleo 
(Italia), Dana Cristina Probst (România / Austria), Adina 
Dumitrescu (România / Finlanda), Mariana Ungureanu 
(R. Moldova / Franța), Diana Rotaru (România), Șerban 
Marcu (România), Ciprian Ion (România), Gabriel 
Mălăncioiu (România) și Gabriel Almași (România).
http://ansamblulatem.wixsite.com

Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 19.00
NIRVANA (4)

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

Octavian Nemescu : Duanegdia sau Dianegdua 
pentru flaut, pian, percuție, bandă, soprană și 
trombon (p.a.a.)
 Invitați: Bianca Manoleanu (soprană), 

Barrie Webb (trombon)
Horst Lohse: Moments de passion pentru pian
Eva Wiener: Glacial Space pentru marimba
Eugen Wendel: Aulodia pentru flaut și bandă
Bogdan Vodă: Different Colours pentru trio (p.a.a.)
Corneliu Dan Georgescu: Două teme în stil 
bizantin pentru trio (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. 
În 2019, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din 
România l-a distins cu Marele Premiu pentru întreaga 
creație. (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 ramane 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 aceata se manifesta ca o opoziţie între toţi 
parametrii sonori: pulsație-nonpulsaţie, nuanţele pp – ff, 
major-minor, cât și timbral natural-cultural (electronic). 
De asemnea 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)

Horst LOHSE (n. 1943): Moments de passion pentru pian

Horst Lohse s-a născut în 1943 
la Kulmbach, în Bavaria. A 
studiat la Bayreuth și la Salzburg 
(Mozarteum) cu Helmut Eder, 
iar mai târziu la Universitatea 
de Muzică din Würzburg cu 
Bertold Hummel. Lohse trăiește astăzi în Bamberg. 
Lucrările sale, multă muzică de cameră și simfonică, 
sunt publicate de editura Gravis și beneficiază de 
înregistrări la case de discuri precum NEOS și Cavalli 
Records. Lohse a primit o serie de premii internaționale 
prestigioase.

Eva WIENER: Glacial Space pentru marimba

A studiat pianul și clavecinul, compunând o serie de 
lucrări pentru pian, percuție, muzică de cameră și o 
operă pentru copii. Muzica sa a fost interpretată în toată 
lumea. Trăiește la New York și în prezent este președinta 
organizației New York Women Composers.
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Eugen WENDEL (n.1934): Aulodia pentru flaut și bandă

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 se bazează pe trei elemente diferite: o 
șaisprezecime neutrală care se repetă timp îndelungat, 
o structură ritmico-melodică bine definită, o dezvoltare 
liberă care se află între anumite puncte definite. În afară 
de acestea intervine o structură rezultată din prelucrarea 
electro-acustică a materialului expus de către flaut în 
introducere. Din superpoziție iau naștere mai multe 
straturi sonore și, în același timp, o mișcare spațială 
realizată prin interacțiunea stereofonică a diverselor 
canale. Rezultă un dialog între sunetul ”viu”, momentan, 
mereu variabil al flautului și acompaniamentul 
fixat, modificându-și însă, la rândul său, structura 
internă. Lucrarea a fost compusă în 1973, iar apoi 
revizuită și completată în 1982. Rezultanta prelucrării 
electroacustice este înregistrată pe CD. (Eugen Wendel)

Bogdan VODĂ (n.1973): Different Colours pentru trio (p.a.a.)
(notă biografică la pag. 3)

Different colours pentru flaut, pian și percuție (2019) 
propune explorarea potențialului timbral, armonico– 
melodic și ritmic al celor trei componente ale 
ansamblului cameral, de la mai multe soluții inițiale, ale 
culorilor pure, la amestecarea materialului tematic, a 
caracteristicilor expresive marcante, pentru a obține noi 
culori. Procesul constructiv este acela al unei pâlnii, în 
care multiplele materiale inițiale, diverse, se comprimă, 
se esențializează sau își pierd identitatea. Presiunea 
dimensiunilor spațial-temporale produce o epurare la 
nivelul elementelor tematice și un amestec final exploziv. 
(Bogdan Vodă)

Corneliu Dan GEORGESCU (n. 1938): Două teme în 
stil bizantin pentru trio (p.a.a.)

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 
Institut für vergleichende Musikstudien 
und Dokumentation și la Freie 
Universität din Berlin. Activitatea sa se defăşoară 
paralel în domeniul compoziţiei, al etnomuzicologiei 
şi esteticii.  A publicat cărţi şi studii pe tema tipologiei 
jocului românesc, a semnalelor de bucium, a sistemelor 
melodice, flexibilităţii sintactice, arhetipurilor muzicale 
sau a muzicii atemporale. A scris între altele 3 simfonii, 

ciclurile simfonice Modele, Jocuri, Schiţe pentru o 
frescă, cantate, opera Model Mioritic, 18 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. 

Scrisă în 2019, cu o durată de 13’40”, Două teme în 
stil bizantin este cea de a treia lucrare a mea care 
folosește material melodic psaltic, toate aceste trei 
piese compunând un ciclu dedicat prietenului Nucu 
Teodoreanu. Sigur că există unele asemănări între 
aceste piese, dar în timp ce primele porneau de 
la mai multe melodii bizantine autentice, citate, în 
această nouă piesă folosesc doar două melodii, însă 
„originale“, deci teme proprii, compuse în stil bizantin. 
Țelul meu în aceaste compoziții este acela de a nu 
mă îndepărta prea mult de acest stil, de a găsi un 
fel de limbaj eterofonic, diverse proceduri și o formă 
corespunzătoare care să nu anuleze farmecul său. Sunt 
de fapt aceleași principii care au definit și ciclurile Jocuri 
și Transylvanische Motive. (Știu că mulți nu vor înțelege 
această atitudine…). În special lumea cromatismelor 
bizantine mi s-a părut întodeauna fascinantă, de aceea 
mă ocup de aceste formule cromatice specifice aproape 
în exclusivitate și în mod sistematic în întreg ciclul. 
(Corneliu Dan Georgescu)

Trio Contraste

Ansamblul desfășoară o activitate 
intensă, urmărind în mod special 
promovarea muzicii românești 
contemporane, atât în țară cât 
și în străinătate. Așadar, lucrări 
semnate de Nicolae Brânduș, 
George Balint, Dan Dediu, Violeta 
Dinescu, Octavian Nemescu, 
Ștefan Niculescu, Doina Rotaru, Aurel Stroe, Anatol 
Vieru și mulți alții au fost prezentate în primă audiție de 
membrii ansamblului, alcătuit în formula actuală din Ion 
Bogdan Ștefănescu (flaute), Doru Roman (percuție) și 
Sorin Petrescu (claviaturi). Încă din anul apariției (1986), 
trio-ul s-a distins prin calitatea concertelor susținute, 
fiind invitat să participe la numeroase festivaluri. A 
efectuat numeroase turnee în Ungaria, Anglia, Austria, 
Luxembourg, Olanda, Elveția, Franța, Germania, 
Danemarca, China, Taiwan. Deține înregistrări la Radio, 
pe DVD sau CD. (Benedicta Pavel)
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Teatrul Apollo 111 (din Palatul Universul, 
Str. Brezoianu 23-25), ora 21.00
MATRIX (3)

Irinel Anghel & Friends: DollCore Doll-Hall in Doll Moll. 
Declanșator de animare și dezanimare a corpurilor, 
vocilor, obiectelor și instrumentelor. 

Genul: doll-hall, Stilul: dollcore, Tonalitatea: doll moll.

Interpreți: Ana-Cristina Leonte, Călin Torsan, 
Bogdan Frigioiu, Mircea Honceriu, Alexandru 
Bîrsan, Matei Gheorghe, Alex Bălă, Sabina 
Ulubeanu, Daniel Stancu, Reka Csapo Dup, 
Cristina Lilienfeld, Smaranda Găbudeanu, 
Valentina Iordache, Alexandra Dascălu, Alexandru 
Claudiu Maxim, Alina Tofan, Luiza Matilda Mitu, 
Robert Băjenaru. Invitată: Păpușa Patricia

Irinel ANGHEL, compozitoare, 
performer vocal, artist 
interdisciplinar (București, 1969). 
A absolvit cursurile Liceului de 
Muzică „George Enescu” din 
București, secţia pian (1988) şi 
pe cele ale Universităţii Naționale 
de Muzică din București, secţia 
Muzicologie (1994) şi secţia 

Compoziție (1996). Master în Muzicologie (1995) 
şi Compoziţie (1997), Irinel Anghel este doctor în 
ştiinţe muzicale din 2003 și absolventă a programului 
postdoctoral (MIDAS) în cadrul UNMB (2013). Creaţia 
ei componistică cuprinde lucrări instrumentale, muzică 
de cameră, electronică, lucrări simfonice şi muzică de 
teatru. Din anul 2008, activitatea ei este dedicată artei 
interdisciplinare, hibride, de fuziune și performance 
art-ului. Proiectele sale „crossing-borders” au inițiat și 
dezvoltat în România o direcţie personală a autoarei, 
bazată pe spontaneitate şi atitudini provocatoare, prin 
care Irinel Anghel își explorează și extinde continuu 
imaginația și posibilităţile de exprimare utilizând 
combinații de mișcare, teatru, cântat-vorbit. Este 
adepta artei experiențiale cu detente suprarealiste și 
postumaniste. 

Duminică, 26 mai
Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 11.00
GULLIVER (5)

Ansamblul devotioModerna
Olga Caia (soprană), Carla Stoleru (flaut), 
Mihai Bădiță (clarinet), Natalia Pancec (vioară),
Răzvan Florescu (percuție), Mihai Murariu (pian)
Invitat: Marius Lăcraru (vioară, violă)

Carmen Maria Cârneci, conducerea muzicală

Cântece de vară și cortine fotografice
 
Peter Ruzicka: Trei scene pentru clarinet solo: 
Lamento – Invocatione – Elegia (p.a.r.)
Violeta Dinescu: Rand pentru clarinet și violă (p.a.r.)
Dan Bălan: Ipostaze contrapunctice pe teme 
maramureșene pentru două viori și percuție(p.a.a.)
Mihai Murariu: Hyperlink II pentru flaut și clarinet
Carmen Cârneci: Două cântece de vară pe versuri 
de Radu Cârneci pentru soprană, pian și percuție: 
Vers de mireasă și Orele dragostei (p.a.a.)

Proiecții cu fotografii realizate de Dragoș Andriana, 
Melissa Antonescu, Alice Feraru, Mircea Hristescu, 
Eliza Lupu, Dragoș Mădălin Popa, studenți și absolvenți 
ai departamentului Fotografie și Imagine Dinamică, 
Universitatea Națională de Arte București. 
Selecție de Roxana Trestioreanu

Peter RUZICKA (n. 1948): Trei piese pentru clarinet-
solo: Lamento – Invocatione – Elegia (p.a.r.)

Dirijor, compozitor și manager de 
succes, Peter Ruzicka și-a început 
studiile muzicale (pian, oboi şi 
compoziţie) la Conservatorul din 
Hamburg, a studiat apoi drept şi 
muzicologie în München, Hamburg 
şi Berlin. În cel din urmă centru 
universitar a obţinut titlul de doctor 
(în 1977). A compus în toate genurile 
muzicale, lucrările sale fiind distinse cu premiul oraşului 
Stuttgart (cantata Esta Noche) și cu premiul Concursului 
„Bartok” din Budapesta (Cvartetul de coarde). Ca dirijor, 
inclusiv al lucrărilor proprii, a activat la pupitrul unor 
ansambluri precum Orchestra Simfonică Germană din 
Berlin (împreună cu care a înregistrat numeroase CD-
uri, cu lucrări de Gustav Mahler, Allan Pettersson şi 
Franz Schreker), Orchestra Regală Concertgebouw, 
Sächsische Staatskapelle din Dresda, Orchestra 
Simfonică Radio Bavareză, Orchestra Simfonică NDR 
din Hamburg (împreună cu care a înregistrat un ciclu 
de 12 lucrări orchestrale ale lui Hans Werner Henze). 
(Desiela Tătaru)
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Violeta DINESCU (n. 1953): Rand pentru clarinet și violă (p.a.r.)

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

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

Rand este scrisă pentru Aurelian Octav Popa și Sanda 
Crăciun Popa. Rand înseamnă margine în germană. În 
această piesă am urmărit o treptată ”călătorie sonoră” 
a fiecărui instrument spre margine (de registru, de 
dinamică, de contur melodic). În această călătorie 
imaginară apar situații paralele (în care se recunoaște 
fiecare culoare de instrument, deci două personaje 
sonore distincte) sau situații de fuziune totală (în care 
nu se mai recunoaște o culoare anume, ci apare una 
nouă - un fel de instrument virtual). Jocul între cele 
două personaje sonore nu se reduce numai la un joc 
de culori/situații, ci se cristalizează într-o dramaturgie 
de confruntare, comunicare, în constelații specifice 
întâlnirilor în doi. (Violeta Dinescu)

Dan BĂLAN  (n.1953): Ipostaze contrapunctice pe teme 
maramureșene pentru două viori și percuție (p.a.a.)

Născut în București, a urmat 
cursurile facultății de compoziție 
a Conservatorului “Ciprian 
Porumbescu” din București avându-i 
ca profesori printre alții pe Myriam 
Marbé, Ștefan Niculescu, Liviu 
Comes. După absolvire a participat 
la stagii de pregătire la Festivalul 
de Muzică Contemporană de 
la Darmstadt (1976-1980). De 
asemenea, a beneficiat de o bursă la Nice-Franța (1980-
1985). În paralel cu compoziția Dan Bălan s-a afirmat și 
în domeniu didactic fiind Prof Univ.Dr. la “Universitatea 
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică 
I.L.Caragiale” din București. Acest lucru a influiențat 
creația sa care pe lângă numeroase lucrări camerale 
va cuprinde și un număr mare de muzici de scenă. 
Dan Bălan este autorul mai multor cărți și articole de 
specialitate (Mitul românesc și universal în teatrul liric 
din România, Arta muzicii-de la creație la educație , 
Dascăli de ieri și de azi, etc.). A fost distins cu premii  
ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România 
(1983, 1990, 2019) Marele Premiu al UNIATEC – 
Moscova 1976 – pentru muzică de film, precum și cu 
premii de excelență pentru muzică de teatru.

Ipostaze contrapunctice pe teme maramureșene pentru 
două viori și percuție este o lucrare structurată în trei 
secțiuni. Prima - un fugatto - în care percuția are rolul 
preponderent, a doua - un canon recurent - în care cele 
două viori trec în planul întâi și o a treia secțiune - un 
rondo - ce întruchipează un frumos dans maramureșean. 
De altfel, întreaga lucrare este străbătută de filonul 
popular maramureșean, compozitorul făurind o muzică 
bazată pe teme proprii în stil folcloric. (Dan Bălan)

Mihai MURARIU (n. 1984): Hyperlink II pentru flaut și 
clarinet

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)

Hyperlink II pentru flaut şi clarinet este a doua lucrare 
dintr-o serie de duo-uri cu acelaşi nume. Ideea pieselor 
din respectivul ciclu porneşte de la funcţia omonimă, 
ce se găseşte în diferite programe de redactare 
computerizată şi se referă la relaţionarea unui singur 
element la un întreg conţinut derivat din acesta. Astfel, 
un “click” pe orice element al primei fraze muzicale duce 
la diferite sectiuni sau structuri ulterioare ale piesei. 
(Mihai Murariu)

Carmen Maria CÂRNECI (n. 1957): Vers de mireasă și 
Orele dragostei - Două cântece de vară pe versuri de 
Radu Cârneci pentru soprană, pian și percuție (p.a.a.)

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 
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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)

Vers de mireasă şi Orele dragostei deschid ciclul 
de lieduri Cântece de vară (pentru soprană, pian şi 
percuţie) ce pun în sunet câteva dintre acele (nu multe 
la număr) poeme ale lui Radu Cârneci unde subiectul 
liric care face apologia iubirii şi îndeamnă la reînvăţarea 
puterilor afective - subtile dar atotputernice - este 
de genul feminin. Dacă în Vers de mireasă starea de 
nelămurită dorinţă şi febrilă aşteptare declanşată de 
imaginea Zburătorului - a acelui frumos Eros demonic 
preluat de poezia cultă românească din tradiţia populară 
arhaică - conduce la o evadare în spaţiul oniricului, în 
Orele dragostei pulsaţia (când ritmică, atent măsurată, 
când dilatată efluvial a) unui timp scos din matcă de 
sentimentul iubirii este cea care proiectează omenescul 
în dimensiunea Naturii, apropiindu-l de înalte vibraţii 
cosmice… A pune în lumină “virtuozitatea de orfevru 
şi inspiraţia tumultoasă” a versurilor am simţit-o ca 
pe o reală ‘provocare de compozitor’. (Carmen Maria 
Cârneci)

devotioModerna

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

Sala ”Auditorium” a UNMB, ora 12
ULISE (4)

Ansamblul Wahnsinn

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

Mika Pelo: Vortices (p.a.a.)
Gabriel Mălăncioiu: Agnis (p.a.a.)
Violeta Dinescu: verwirrung (p.a.a.)
Edgars Cirulis: Impermanence (p.a.a.)
Livia Teodorescu-Ciocănea: Entaglement (p.a.a.)
Anders Forslund: Involution (p.a.a.)
Gráinne Mulvey: Aéra kai chordés (p.a.a.)

Mika PELO (n.1971): Vortices (p.a.a.)

Compozitorul suedez Mika Pelo a 
scris muzică pentru soliști, ansambluri 
de cameră și orchestră, cu sau 
fără mediu electronic. A studiat la 
Stockholm (Royal College of Music), 
Paris (IRCAM) și este doctor în 
compoziție al Universității Columbia. 
În prezent predă compoziția la University of California 
Davis. Printre profesorii săi s-au numărat numără Tristan 
Murail, Bent Sørensen și Sven-David Sandström. Pelo 
este inspirat de compozitorii francezi și de lirismul 
scandinav, descriindu-și metoda de compoziție ca 
fiind “visare controlată”. Revista Strad a scris despre 
muzica sa că se compune dintr-un “fascinant mozaic 
de sonorități”, iar Irish Times o descrie ca fiind formată 
din “gesturi care au fost o dată provincia avangardei, 
exploatate de o sensibilitate romantică”. Este publicat 
de ediția Peters, Germania.

Gabriel MĂLĂNCIOIU (n.1979): Agnis (p.a.a.)

Gabriel Mălăncioiu a început studiul 
compoziţiei sub îndrumarea maestrului 
Remus Georgescu la Timişoara; din anul 
2005 urmează cursurile de masterat în 
compoziţie cu acad. dr. Cornel Ţăranu la 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” 
din Cluj, iar din anul 2011 este doctor 
în compoziţie cu tema Aspecte ale 
relaţiei 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 Romania dar 
şi în străinătate, de către ansambluri și interpreți de vârf. 
Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor 
din România, al Secţiunii Naţionale Române a Societăţii 
Internaţionale de Muzică Contemporană şi al unor 
organizaţii muzicale internaţionale precum Vox Novus 
(SUA), La Villa des Compositeurs (Franţa / Italia), 
Temp’ora (Franţa), Access Contemporary Music (SUA), 
Society of Composers (SUA). În prezent, Gabriel 
Mălăncioiu predă Tehnici moderne de compoziţie, 
Orchestraţie şi Analize muzicale în cadrul Universităţii 
de Vest din Timişoara, Facultatea de Muzică şi Teatru. 
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Titlul lucrării este inspirat de zeul Agni, care în mitologia 
vedică reprezintă focul. Ritmuri, accente, explozii sonore 
vor deveni deci forțe primare care vor da contur discursului 
muzical. Părțile lente, contrastante, vor avea rolul de a 
potența energia cinetică rezultată din mișcarea continuă. 
Lucrarea este scrisă pentru Trio Wahnsinn, pentru o 
formulă instrumentală cu nesfârșite posibilități de combinații 
timbrale: violă, corn și trombon. (Gabriel Mălăncioiu)

Violeta DINESCU (n. 1953): verwirrung (p.a.a.)
(notă biografică la pag. 34)

Pentru ansamblul Wahnsinn am scris piesa verwirrung 
(2019). Există o corespondență între alegerea 
instrumentelor, influențată de muzicienii virtuozi ai 
trioului, și absorbția în partitură a textului poetei Eva-
Maria Berg, intitulat verwirrung, care apare ca o a patra 
dimensiune (con voce), și care poate transforma muzica 
instrumentală, printr-o încercare de teatralizare a 
acesteia. Erik Sandberg (corn), Barrie Webb (trombon) 
și Marius Ungureanu (violă) sunt trei soliști de excepție, 
individualități remarcabile, dar care posedă capacitatea 
ca - într-o fracțiune de secundă - să reacționeze 
împreună. Nu întâmplător și-au ales numele trioului, care 
înseamnă “nebunie” în limba germană. Textul poeziei 
și teatralizarea inclusă în piesă depinde de acțiunea 
muzicienilor, căci partitura conține și o notație liberă, 
ce are capacitatea de a canaliza și elibera ”nebunia” 
creatoare. (Violeta Dinescu)

Edgars CIRULIS (n.1996): Impermanence (p.a.a.)

Compozitor, improvizator, aranjor 
și pianist leton, în prezent 
desfășurându-și activitatea în 
Aalborg, Danemarca. Dezvoltarea 
muzicală și creativă a lui Edgars 
a trecut prin multe genuri, stiluri 
și medii diferite. La început, a 
fost influențat de muzicieni și 

compozitori de jazz, apoi a început să exploreze muzica 
contemporană și experimentală. Lucrează și scrie pentru 
multe ansambluri diferite: AISMA, Ainavisti, Equanimity 
Trio, Skagerrak. 

Anitya - în sanscrită înseamnă impermanență; prima 
dintre cele trei mărci ale existenței, alături de suferință 
și de non-eu. Impermanența se referă la faptul că 
obiectele complexe, create de cauze și condiții, sunt 
în mod inevitabil supuse schimbării, declinului și, în 
final, distrugerii. Deoarece obiectele condiționate sunt 
supuse impermanenței, ele sunt considerate a fi obiecte 
nepotrivite, atât pentru dorință, cât și pentru ură, astfel 
determinându-l pe cel ce meditează să se îndepărteze 
de obiectele condiționate și să se îndrepte spre cele 
necondiționate. Impermanence este o piesă camerală 
scurtă, compusă pentru un ansamblu unic de violă, corn 
și trombon, care explorează corelațiile dintre principiile 
budiste și folclorul din Letonia. Declinul și deconstrucția 
lentă, sunetele lungi, uitate, sunt înecate de o tăcere 
sufocantă. Muzica găsește și imediat pierde orice ar fi 
putut fi descoperit. (Edgard Cirulis)

Livia TEODORESCU-CIOCĂNEA (n.1959): 
Entaglement (p.a.a.)

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 și în străinătate, 
iar 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). A câştigat Endeavour Award 2008 
Postdoctoral Research Fellowship la Monash University, 
Melbourne, Australia.

Lucrarea reflectă într-o manieră metaforică ideea de 
inseparabilitate cuantică (entanglare). S-a demonstrat 
că două particule entanglate comunică instantaneu 
informația chiar când se află la distanțe cosmice (ceea 
ce Einstein numea ”spooky action at a distance”). Am 
transformat această realitate subcuantică într-o idee 
de compoziție cu mai multe fațete: entanglare timbrală, 
intonațională și structurală. Cele trei instrumente 
”comunică” prin particule sonore care se întâlnesc la 
unison sau octave pentru momente scurte sau mai lungi 
în cadrul secțiunilor piesei. Se obține o fuziune timbrală 
și intonațională de diferite durate. Corespondența dintre 
secțiuni ar reprezenta ideea de inseparabilitate la scară 
structurală. Piesa este dedicată ansamblului Wahnsinn. 
(Livia Teodorescu-Ciocănea)

Anders FORSLUND (n.1978): Involution

Anders Forslund este un 
compozitor suedez care locuiește 
în prezent în Tallinn, Estonia. A 
studiat compoziția la Școala de 
Muzică din Gotland, și deține o 
diplomă de masterat în compoziție 
muzicală la Academia de Muzică și 
Dramă din cadrul Universității din 
Gothenburg. Anders Forslund lucrează ca compozitor 
independent și scrie atât muzică acustică, cât și muzică 
electronică, într-un spectru larg de stiluri, folosind atât 
zgomote experimentale, cât și sonorități corale calofile, 
în muzica scară pe care o scrie. Anders Forslund 
și-a manifestat un interes deosebit în combinarea 
instrumentelor acustice cu live electronics, precum și 
în implementarea ideilor din studio în muzica pentru 
instrumente.
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Piesa Involution amorsează un lung proces al schimbării, 
folosind sunete lungi și mijloace subtile, deloc dificile 
instrumental, pentru a crea o atmosferă misterioasă și 
captivantă.

Gráinne MULVEY (n. 1966): Aéra kai chordés (Air and 
Strings)

Compozitoare irlandeză de muzică 
acustică și electronică, care 
colaborează, de asemenea, în proiecte 
ce combină diverse forme artistice, 
precum video, dans, improvizație și 
instalații. A dedicat lucrări multor soliști, 
ansambluri și orchestre, care i-au 
cântat și înregistrat muzica în Irlanda 
și în străinătate. A reprezentat Irlanda 
la ISCM World Music Days în 2008 și 2009, precum și 
la International Rostrum of Composers în 1994, 2006 
și 2015. Este profesor de compoziție la Conservatorul 
de Muzică și Dramă   al TU4D și membru al Aosdána, 
Uniunea Artiștilor din Irlanda.

Ansamblul neobișnuit cu corn, trombon și violă este, în 
același timp, provocator și stimulator. Viola, în general 
cel mai subevaluat instrument de coarde, este mereu 
în pericol de a fi copleșită de cele două instrumente 
puternice de alamă, dacă nu este tratat cu grijă. 
Având în vedere acest lucru, mi-a venit ideea să fac 
un avantaj din necesitatea căutării “terenului comun” 
dintre resursele timbrale ale celor trei instrumente, 
ca mijloc de unificare a ansamblului. Acest lucru m-a 
determinat să ajung la titlul Aéra kai chordés - “aer și 
coarde”, de vreme ce toate instrumentele sunt capabile 
să producă zgomote difuze, “airy”, precum și dure 
zgomote “brassy”; de fapt, piesa poate fi interpretată ca 
o “bătălie de zgomote” între alamă și violă. Lucrarea are 
trei secțiuni. Prima secțiune se concentrează pe gesturi 
bruitiste sub formă de respirații (ale tuturor interpreților), 
silabe vorbite, cântate și șoptite, frulatto, lovituri de 
glotă, zgomot de supape și așa mai departe, puține 
înălțimi fiind perceptifile în textură. Accentul se pune pe 
contrapunctul ritmic, principala caracteristică fiind un 
canon ritmic ce se desfășoară între cele trei instrumente. 
În a doua secțiune, accentul se pune pe explorarea și 
transformarea timbrală. Zgomotele care caracterizează 
prima secțiune evoluează treptat în înălțimi discernabile, 
dar pe parcurs trec prin diverse forme “embrionice”, 
care implică folosirea diferitelor metode de transformare 
a timbrului “natural”, de exemplu cuivré și ½-valvă 
la corn, surdine diverse pentru trombon și “sunet 
zgâriat” la violă. Minuscule apogiaturi ornamentale 
gestualizează trombonul, ce inserează subtil material 
melodic în devenire, viola încearcă  în câteva rânduri să 
introducă fragmentat mai mult material liric, doar ca să 
fie “demolat” de alamă, al cărui dialog din ce în ce mai 
strident și mai zgomotos constituie corpul principal al 
celei de-a treia secțiuni, în timp ce viola este siderată de 
cacofonie. Cu toate acestea, alama, în cele din urmă, nu 
mai are combustibil, permițând violei să apară în prim-
plan, izbucnind din haos cu propriile sale gesturi înainte 
de o scurtă coda, în care toate cele trei instrumente 
participă într-un dialog final, ce închide discursul. Aéra 
kai chordés a fost scris special pentru Trio Wahsinn, 

care a comandat piesa. Le mulțumesc din toată inima 
pentru această mare oportunitate.

Erik Sandberg (corn)

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

Marius Ungureanu (violă)
(Notă biografică la pag. 21)

Barrie Webb (trombon)
(Notă biografică la pag. 26)
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Aula UCMR, ora 17.00
GULLIVER (6)

Cvartetul de coarde Gaudeamus (Brașov)

Lucia Neagoe (vioara I), Raluca Irimia (vioara a 
II-a), Leona Varvarichi (viola), Ștefan Neagoe 
(violoncel)

Liviu Marinescu: Cvartet de coarde nr. 1
Cornel Țăranu: Cvartet de coarde nr.1
Ulpiu Vlad: Pe acest pământ însorit - cvartet de coarde
Corneliu Dan Georgescu: Cvartetul de coarde 
nr.18 - „Hommage to the Quinte“ (p.a.a.)
Sorin Lerescu: Impressions - Cvartetul de coarde 
nr.3 (p.a.a.)

Liviu MARINESCU (n.1970): Cvartet de coarde nr.1

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.

Compus în primăvara anului 1990, Cvartetul de coarde 
nr. 1 a reprezentat pentru mine prima încercare de a 
depăși limitele scriiturilor motivice tonale și modale. 
Inspirat de avangarda est-europeană a secolului al 
XX-lea, am încercat atunci, de-a lungul primului an de 
studii la conservator, să incorporez tehnici eterofone 
și texturale, utilizând în principal un sistem bazat pe 
proporții intervalice. Arhitectura de ansamblu este 
similară unui arc de cerc, întrerupt in zona secțiunii de 
aur de o cadență la violoncel. După o serie de interpretări 
foarte reușite în România, Olanda, și Statele Unite de-a 
lungul anilor ’90, această lucrare nu s-a mai regăsit în 
nici un concert public pentru mai mult de 20 de ani. 
(Liviu Marinescu)

Cornel ȚĂRANU (n. 1934): Cvartetul de coarde nr.1

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)

Cvartetul a fost scris în perioada studiilor cu maestrul 
Toduță (1954) și a fost ”supervizat” și de primul meu 
profesor, Marțian Negrea, influența lor fiind foarte 
vizibilă, atât stilistic (cu unele intonații folclorice), cât și 
în concepția constructivă. Lucrarea are două părți și un 
epilog: partea I, Andantino, în formă de sonată, începând 
cu un solo al violei; partea a II-a, Allegro con slancio, 
într-o formă de sonată mai amplă, având o primă temă 
derivată din solo-ul violei, cu un fugato înaintea reprizei; 
Epilogul final, - care reia tema inițială a primei părți. 
Scriitura modală, amploarea și cantabilitatea temelor 
sunt caracteristice acestei perioade. (Cornel Țăranu)

Ulpiu VLAD (n. 1945): Pe acest pământ însorit pentru 
cvartet de coarde 

Compozitorul, muzicologul și 
profesorul Ulpiu Vlad și-a urmat 
studiile la actuala Universitate 
Națională de Muzică din 
București, studiind compoziția 
cu Anatol Vieru și fiind îndrumat 
de personalități precum 
Tudor Ciortea, Dan Constantinescu, Octavian Lazăr 
Cosma, Victor Giuleanu, Myriam Marbé, Aurel Stroe, 
Zeno Vancea. Creația sa cuprinde lucrări simfonice, 
concertante, camerale, electronice, corale și vocale, 
prezentate pe scene din toată lumea. Premiat la nivel 
național și internațional, compozitorul ocupă în prezent 
funcția de vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România. (Benedicta Pavel)

Muzica, atât cât o cunoaştem, face parte din noi. E 
foarte greu s-o schimbăm, să-i vedem nemărginirea… 
Trebuie să mergem mai departe. Dar unde?  Cum?  
Totul pare ocupat, totul s-a făcut… Avem, însă, o armă, 
perseverenţa. Folosită cu inteligenţă permite înnoiri, 
deschide drumuri… Am descoperit libertatea pas cu 
pas, pe măsură ce am învins constrângerile. Nu a fost 
uşor să renunţ, să împart opera cu interpreţii. Obişnuinţa 
e a doua natură! Nici lor nu le-a fost uşor să se implice 
în creaţie, să depăşească barierele tradiţiei, să pătrundă 
în universuri inedite, să dăruiască suflet muzical nou. 
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Lucrarea de faţă e curajoasă! A aşteaptat mult timp să 
prindă viaţă. Îşi poate permite pentru că se actualizează 
cu fiecare interpretare. Lucrarea de faţă e norocoasă!  
Intră în lume pentru a treia oară la o familie bogată, 
într-o formă înnoită. Nu-i lipseşte nimic. Cu părinţi 
iubitori din ambele direcţii creatoare, cvartetul “Pe acest 
pământ însorit II” încearcă să demonstreze că merită să 
trăiască. În ce măsură va reuşi, rămâne de văzut. (Ulpiu 
Vlad)

Corneliu Dan GEORGESCU (n. 1938): Cvartetul de 
coarde nr.18 - „Hommage to the Quinte“ (p.a.a.)
(notă biografică la pag. 32)

Cvinta – acest interval prin excelență dinamic, simbol 
muzical al cifrei 5 – este privită în această compoziție din 
mai multe puncte de vedere. În primul rând, ca element 
de bază al ciclului cvintelor (în mod normal considerat ca 
o schemă modulatorie și nu ca temă a unei compoziții). 
In special acest fenomen m-a atras de mult, i-am 
dedicat în anii 1990 ciclul de piese pentru orgă Orbis. 
Ca interval, cvinta este de obicei neutră, rece, doar 
prin „umplere“ cu note de pasaj (care formează astfel 
un pentacord variabil) capătă ea o coloratură melodică 
modală. Unii consideră că pe un fragment al acestui 
ciclu al cvintelor se construiesc sistemele pentatonice 
hemitonice și anhemitonice, care constituie în sine 
o lume aparte. Tot un fragment al ciclului constituie 
baza sistemului tonal funcțional, context în care are o 
funcție armonică. Acest fragment, extins, oferă în fine 
în această piesă și schema armonică a unui Coral; prin 
apariția terțelor minore și majore, cvinta devine, de data 
aceasta, armonică. Nu este vorba aici de o evoluție de 
la simplu la complex sau de altă natură, ci doar de o 
considerare componistică a unor ipostaze, care reunesc 
principii generatoare foarte diferite – de la sensul 
explicat de Pitagora, la cel implicat în formule modale 
quasi-folcorice, la cel atribuit de sistemul tonal. Modul 
acesta de a privi ideea unei compoziții l-am numit acum 
câteva decenii „contemplarea unui arhetip“. (Corneliu 
Dan Georgescu)

Sorin LERESCU (n. 1953): Impressions - Cvartetul de 
coarde nr.3 (p.a.a.)

Compozitorul Sorin Lerescu 
a urmat cursurile Universității 
Naționale de Muzică 
București, la clasa profesorilor 
Tiberiu Olah și Anatol Vieru. 
Apoi, sub îndrumarea 
compozitorilor Ton de Leeuw, 
Brian Ferneyhough și Morton Feldman, și-a continuat 
studiile post-universitare. Este conferențiar universitar 
la Facultatea de Muzică a Universității ”Spiru Haret” 
din București și director artistic al atelierului de muzică 
nouă ”Traiect”. A promovat activ muzica contemporană 
și în calitate de director al Secțiunii Naționale Române 
a Societății Internaționale de Muzică Contemporană. 
Creația sa însumează șase simfonii, două cantate și 
cinci concerte, muzică instrumentală, vocală și opera 
Urmuzica.

Am început să lucrez la Cvartetul de coarde nr. 3, 
Impressions, în vara lui 2010, la Brăila. Partitura am 
definitivat-o la Tescani în timpul rezidenţei de creaţie 
pe care am primit-o, cu generozitate, din partea Biroului 
Secţiei simfonice a UCMR şi a Muzeului Naţional 
„George Enescu“.  Impresiile mele din iulie, anul trecut, 
cand am simţit la Brăila atmosfera apăsătoare în faţa 
ameninţarii apelor învolburate ale Dunării, reprezintă 
substanţa expresivă a primei părţi a Cvartetului nr. 3, 
intitulată: Waters (Apele). Unisonul se transformă treptat 
în structuri polifone şi, mai apoi, omofone. Contrastul 
dinamic şi expresiv, accentele şi frânturile melodice sunt 
elemente ale unui tip de construcţie sonoră, care poate fi 
întâlnit şi în alte lucrări ale mele din ultimii ani. Cea de-a 
doua secţiune, Evening Breeze (Adierea serii), încearcă 
să recompună în plan sonor universul mirific al reşedinţei 
de vară a lui Enescu de la Tescani, printr-o melodică 
apropiată stilului enescian, cu creşteri şi descreşteri 
dinamice şi dezvoltări ritmice care reamintesc, într-un 
fel, accentele din prima parte. (Sorin Lerescu)

Cvartetul de coarde Gaudeamus

Lucia Neagoe (vioara I), Raluca Irimia (vioara a II-a), 
Leona Varvarichi (viola), Ștefan Neagoe (violoncel)

Înființat în 1987 
la Iași, unde 
membrii fondatori ai 
acestuia au beneficiat 
de îndrumarea 
Cvartetului Voces, 
Cvartetul Gaudeamus 
este una dintre cele 
mai active formații camerale din țară, devenind din 
1988 membru al Filarmonicii din Brasov. Are o bogată 
activitate încă de la înființare, susținând numeroase 
recitaluri și concerte în șară, dar și în Franța, Italia, Anglia, 
Germania, Spania, Ungaria, Croația, Polonia și Japonia, 
unde s-a bucurat de succes. Cvartetul Gaudeamus a 
fost distins cu mai multe premii importante, printre care 
premiul al II-lea la Concursul de Muzica de Cameră „V. 
Bellini” (Caltanissetta – Italia, 1995), premiul special la 
Concursul de cvartete de coarde „Mozart” (Salzburg – 
Austria, 1995), Marele Premiu la Concursul „Rovere 
d’Oro” (San Bartolomeo – Italia, 2000), s. a. Dovedind o  
omogenitate aparte a sunetului, o putere excepțională 
de transmitere a semnificației muzicii și o remarcabilă 
versatilitate stilistică, Cvartetul Gaudeamus abordeaza 
un repertoriu vast, cu un accent deosebit pus pe 
muzica contemporană românească. (sursa: Societatea 
Muzicală)
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Sala ”George Enescu” a UNMB, ora 19.00
ULISE (5)

Focus – Tineri compozitori francezi

Ansamblul Profil
Director artistic: Dan Dediu

Diana Moș, Petru Nemțeanu (viori), Marian 
Movileanu (violă), Mircea Marian (cello), Emil 
Vișenescu (clarinet), Sorin Lupașcu (corn)

Tiberiu Soare, dirijor
Ion Bogdan Ștefănescu, flaut

Laurent Durupt: Grids pentru cvartet de coarde (p.a.r.)
Raphaele Biston: Lignes de fuite pentru flaut, 
clarinet, vioară, violoncel, pian (p.a.r.)
Benjamin Attahir: Jaillir pentru flaut și ansamblu (2 
corni, harpă, vioară, violă, violoncel) (p.a.r.)
Camille Pepin: Luna pentru clarinet, corn, vioară, 
cello și pian (p.a.r.)

În cadrul Sezonului România-Franța 2019

Laurent DURUPT (n. 1978): Grids pentru cvartet de 
coarde (p.a.r.)

Laurent Durupt este licențiat 
în pian, muzică de cameră, 
analiză, contrapunct, 
improvizație și compoziție 
la Conservatoire National 
Superieur din Paris. Este 
laureat al mai multor premii la concursuri de pian și 
muzică de cameră (Pordenone, Grosseto, Cracovia, 
Paris), precum și al unor premii de compoziție (Tenso 
Young Composer Award). Profesorii săi de pian au 
fost Hugues Leclere, Pascal Devoyon, Bruno Rigutto, 
Nicholas Angelich și Henri Barda, iar cei de compoziție 
Frédéric Durieux, Luis Naon, Allain Gaussin și Philippe 
Leroux. La Academia Royaumont «Voix Nouvelles» 
în 2010 a lucrat cu Brian Ferneyhough, Lisa Lim și 
Francesco Filidei. Lucrările sale au fost cântate în 
festivaluri importante la Paris, Lyon, Strasbourg, Roma, 
Palermo, Bogota, Vitoria, Chelsea, Manchester, Saint 
Petersbourg, Vancouver, Dallas, Austin, Atlanta, San 
Antonio și New York. A fost bursier la Villa Medici în 
perioada 2013-2014 și compozitor-în-rezidență la 
Theatre de la Comédie (Reims, Franța), în 2016.

Durata piesei este de zece minute, fiind împărțită în 
trei secțiuni aproximativ egale, pe care compozitorul 
le folosește pentru a crea un triptic comportamental. 
Secțiunile de început și de final au în comun obsesia 
pentru tremolo. Pornind de la un interval de septimă 
(cvartetul fiind împărțit în două perechi), aceste înălțimi 
încep să gliseze și să schițeze meandre sonore, 
articulate fiind ca note ținute, dar fragmentate în mod 
regulat, niciodată oprindu-se din exploziile tremurate. 
Secțiunea de mijloc, în care muzica devine retractilă 

și expresivă, ”împinge” totul în jurul unui singur sunet. 
Tranziția vine cu un efect cu adevărat hipnotic (semnale 
scurte în acut și glissandi în grav), iar secțiunea finală 
explorează un material similar ”declanșat” de una dintre viori.

Raphaele BISTON (n. 1975): Lignes de fuite pentru 
flaut, clarinet, vioară, violoncel, pian (p.a.r.)

Compozitoare născută la Lyon, 
a studiat în orașul natal la 
Conservatorul Național Superior de 
Muzică și Dans. În ultimii ani a primit 
comenzi de la instituții prestigioase, 
precum GRAME-CNCM-Lyon, 
C I R M - C N C M - N i c e , 
GMEM-CNCM-Marseille, o bursă 
de la fundația Beaumarchais-SACD, 
fiind invitată și ca rezidentă la Radio 

France, Théâtre de la Croix-Rousse și Fondation La 
Fenice. Lucrările sale au fost interpretate la bienala 
Musiques en Scène (Lyon), Musica (Strasbourg), Why 
Note (Dijon), MANCA (Nisa), Les Musiques (Marsilia), 
Forum (Moscova), Rondò (Milano), Bienala de la 
Veneția. Preocupările sale componistice se desfășoară 
pe trei direcții - muzică instrumentală, muzică mixtă 
(instrumentală și electronică) și fuziunea cu alte arte 
-, punând accentul pe dezvoltarea timbralității și 
evidențierea potențialului poetic al acesteia. 

Această muzică combină diferite tipuri de pulsații 
– regulate, accelerate sau încetinite. Juxtapunerea 
elementelor accelerate și încetinite cu viteze diferite 
crează configurații ce induc diverse semntimente ale 
tempo-ului. Dimpotrivă, partea centrală pare să înghețe 
pe o pulsație obstinată (în pizzicato în în extremul acut 
al viorii), căreia i se adaugă confruntarea cu un anumit 
număr de elemente perturbatoare, ce sfârșesc prin 
a o epuiza. Ideea pulsațiilor cu viteză variabilă revine 
în cea de-a treia parte, ce afișează o sonoritate mai 
zgomotoasă, ce evidențiază cu atât mai mult osatura 
ritmică, mecanică sau, dimpotrivă, estompând-o prin 
modalități de atac mai degrabă ondulatorii, decât lovite. 
Lignes de fuite a fost cântat în primă audiție de către 
ansamblul Ex Novo la Veneția, la Gran Teatro La Fenice, 
în 24 noiembrie 2016. (Raphaele Biston)

Benjamin ATTAHIR (n. 1989): Jaillir pentru flaut și 
ansamblu (2 corni, harpă, vioară, violă, violoncel) (p.a.r.)
(notă biografică la pag.30)

Camille PEPIN (n. 1990): Luna pentru clarinet, corn, 
vioară, cello și pian (p.a.r.)

Și-a început studiile muzicale 
la Conservatorul Regional din 
Amiens, apoi și le-a continuat 
la Conservatorul Național 
pentru Muzică și Dans din 
Paris, unde a primit mai 
multe premii și a studiat cu Thierry Escaich, Guillaume 
Connesson, Marc-André Dalbavie și Fabien Waksman. 
Este laureată a mai multor premii de compoziție, printre 
care și Marele premiu de muzică simfonică al SACEM, 
la categoria “tineri compozitori”. Colaborează în proiecte 
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de fusion, orchestrând diverse muzici și colaborează cu 
mai multe orchestre și ansambluri, precum Orchestra 
Filarmonicii din Paris, Philharmonique de Radio 
France, Orchestra Națională d’Île de France, Ensemble 
Polygones. 

Luna este o comandă a Ansamblului Polygones, ce 
constă într-un cvintet pentru vioară, violoncel, clarinet, 
corn și pian. Componența atât de particulară a 
ansamblului m-a inspirat să cauto adevărată “paletă” de 
culori sonore diferite. Aceasta este provocarea pe care 
mi-am propus-o în Luna.Inspirată de zeitățile romane ale 
luminii, piesa se articulează în trei episoade. O nocturnă 
lentă și încețoșată explorează aliajele timbrurilor sumbre 
- adesea grave - evocând călătoria nocturnă a zeiței 
lunii (Luna). O fază incantatorie cheamă lumina zorilor. 
Ea se compune din straturi sonore vibrante pe care se 
evidențiază melodii melismatice (Aurora). Este vorba în 
realitate de o mare ascensiune către un episod mai viu 
și mai strălucitor (Sol).Concepută într-o singură mișcare, 
piesa schimbă treptat culoarea timbrală a cvintetului pe 
parcursul episoadelor diferite - de la scriitura camerală 
către o sonoritate orchestrală. Ambianțele și culorile 
conduc la paroxism - acela al luminii care irumpe. 
(Camille Pepin)

Ansamblul Profil

Înființat în anul 
2003 din inițiativa 
compozitorului Dan 
Dediu, cu scopul 
de a promova 
și impulsiona 
c o m p o z i t o r i 
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)

Tiberiu Soare 
a absolvit două 
dintre facultățile 
U n i v e r s i t ă ț i i 
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”. Este 
conferențiar la Universitatea Națională de Muzică din 
București, unde predă dirijatul de orchestră. Se bucură 
de numeroase colaborări în străinătate, realizând turnee 
în Ungaria, Israel, Polonia, China, Germania, Anglia, 
Cehia și Elveția. (Desiela Tătaru)
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CONCERTE ÎN ȚARĂ

Filarmonica ”Oltenia” din Craiova
22 mai 2019, ora 19.00

CONCERT DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ

Corala Academică a Filarmonicii ”Oltenia” din 
Craiova

Dirijor: Eugen Petre Sandu

Dragoș Alexandrescu: Tatăl nostru
Sorin Vulcu: Luminânda
Irina Odăgescu: La ivit de zori
Gheorghe Oprea: Când mândra mea doarme
Eugen Petre Sandu: Zdreanță
Simeon Niculescu: Iac-așa
Grigore Cudalbu: Bis!
Dan Buciu: Frumoasă lună mai
Eugen Petre Sandu: Cântec în doi (p.a.a.)
Eugen Petre Sandu: Uitarea (p.a.a.)
Alexandru Pașcanu: Chindia
Marcel Costea: Rugăciune

Filarmonica de Stat ”Oltenia” Craiova

Instituție de prestigiu 
în peisajul muzical 
r o m â n e s c , 
Filarmonica Oltenia 
din Craiova a fost 
fondată în anul 1904 
și reorganizată prin 
decret regal în anul 
1947. În prezent, 
activitatea artistică 
se desfășoară pe mai multe compartimente, cuprinzând 
Orchestra Simfonică, Orchestra de Cameră, Corala 
Academică și mai multe grupuri camerale, band-uri, 
symphonic jazz orchestra etc. Corala Academică a 
promovat mereu și promovează în continuare muzica 
românească, iar prezența în festivalul ”Săptămâna 
Internațională a Muzicii Noi 2019” confirmă această 
preocupare cardinală a ansamblului și a întregii instituții.

Eugen Petre Sandu (dirijor)

Este absolvent al Universității 
Naționale de Muzică din 
Bucuresti, secția de Compozitie, 
profesor universitar doctor la 
Universitatea din Craiova și 
membru al Uniunii Compozitorilor 
și Muzicologilor din România. 
A scris cu precădere lucrări 
corale, fiind și autorul mai 
multor volume, articole și studii 
de etnomuzicologie și folclor. 

Activitatea sa pedagogică, componistică, muzicologică 
și interpretativă a fost recompensată, pe parcursul 

timpului, cu o mulțime de premii și invitații de a susține 
conferințe, interviuri și concerte în diferite festivaluri sau 
la diverse instituții de spectacole. Este dirijor-invitat al 
Coralei Academice a Filarmonicii ”Oltenia” din Craiova. 
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