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Ansamblul TRAIECT 
Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti - Studioul de Operă şi Multimedia 
Dirijor: SORIN LERESCU  
Solist: PIERRE-YVES ARTAUD - flaut (Franţa) 
Invitată: CORNELIA PETROIU - violă 
 
GEANINA SĂVEANU-MERAGIU - vioară 
GEORGETA RADU - percuţie  
VIORICA NAGY - violoncel 
ALEXANDRU HANGANU - flaut  
RĂZVAN GACHI - clarinet  
ANDREI PODLACHA - pian  
CĂTĂLIN BUCERZAN - trombon 
 
Program: 
Tiberiu Olah – Invocaţii pentru 5 executanţi 
Ede Terényi – Traiectorie albă pentru ansamblu 
Laura Ana Mânzat – Rondo neconvenţional pentru ansamblu (p.a.a.) 
Anatol Vieru – Feuerwerk pentru flaut, vibrafon şi vioară 
Elena Apostol – Fairytale pentru ansamblu 
Sorin Lerescu – Proportions II pentru flaut şi ansamblu instrumental 

 
_______________________________ 

 
Interpreţi 

 
ANSAMBLUL TRAIECT  
traiect.wordpress.com/ 
 

Înfiinţat în decembrie 1982 din iniţiativa 
compozitorului Sorin Lerescu, Grupul de Muzică 
Nouă TRAIECT a debutat în cadrul Studioului de 
Muzică Contemporană al Casei de Cultură 
„Friedrich Schiller“ din Bucureşti. Ansamblul s-a 
născut din dorinţa membrilor săi de a aduce în 
prim-planul vieţii de concert valori ale muzicii 
contemporane româneşti şi internaţionale.  

 
TRAIECT a prezentat publicului din ţară şi din străinătate un mare număr de opus-uri 
contemporane, acoperind un spectru larg de stiluri şi tendinţe estetice din muzica de azi.  
 



Pentru Grupul de Muzică Nouă TRAIECT prima audiţie a devenit o constantă a concertelor 
sale, la fel şi preocuparea de a atrage spre fenomenul muzical contemporan o parte tot mai 
însemnată a publicului. TRAIECT a devenit în toţi aceşti ani o rampă de lansare a 
interpreţilor de muzică nouă şi, totodată, un creuzet al experienţelor componistice de ultimă 
oră. TRAIECT a lansat, în prezenţele sale pe podiumurile de concert, un adevărat program de 
stimulare a creaţiei autohtone.  
 
În 1983, formaţia a fost distinsă cu Premiul A.T.M. (Colegiul Criticilor Muzicali) pentru 
marele număr de prime audiţii prezentate în concertele sale.  
 
TRAIECT a colaborat cu soliști de prestigiu din ţară și din străinătate: Angelica Cathariou 
(Grecia), Barrie Webb (Marea Britanie), Pierre Yves-Artaud (Franţa), Martha Kessler, Pompei 
Hărășteanu, Steliana Calos, Mihai Vârtosu, Mădălina Filimon-Gherman.  
 
TRAIECT a iniţiat și a realizat spectacole de expresie muzicală contemporană în care poezia, 
imaginea coregrafică și culoarea s-au reunit în punerea în valoare a muzicii noi. Invitaţi în 
spectacolele-concert susţinute de TRAIECT: Compania de dans CONTEMP, condusă de Adina 
Cezar, actriţele Leopoldina Bălănuţă, Mihaela Mihai Păun și coregrafa Liliana Iorgulescu.  
 
Turnee în ţară şi în străinătate: Republica Moldova, Serbia, Belgia, Italia, Ucraina, Bulgaria, 
Slovenia.  
 
TRAIECT a înregistrat o serie de lucrări de muzică românească și străină la Societatea 
Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, TV SIGMA, Beogradski 
Televizja (Serbia), TVM – Chișinău (Republica Moldova), Radio 3 Gent (Belgia), TVH2.0.  
 
Interpretările ansamblului figurează pe discuri LP, casete audio și CD-uri editate de: 
ELECTRECORD (1988, 1991), Societatea Română de Radiodifuziune, Uniunea Compozitorilor 
și Muzicologilor din România și INTERCONT MUSIC (1997), MUZICA (2004), METTIER Sound 
& Vision Ltd. (Marea Britanie) (2004), Editura Muzicală (2008, 2012). 
 
 
PIERRE-YVES ARTAUD - flaut (Franţa) 
 

Premiul pentru flaut și Premiul pentru muzică de cameră la 
Conservatorul din Paris. Pierre-Yves Artaud a concertat 
peste tot în lume, cu orchestre renumite, sub bagheta lui P. 
Boulez, J. C. Casadesus, C. Dutoit, P. Eötvös, L. Foster, A. 
Tamayo, T. Yeh… 
 
A făcut parte mulţi ani din Ansamblul 2e2m, atât ca solist 
cât și ca regizor artistic. 

 
În 1965, a fondat Cvartetul de flaute Arcadie și, în 1985, Orchestra Franceză de Flaute. 
 
Profesor de flaut la Conservatorul Naţional Superior de Muzică din Paris și la Ecole Normale 
de Musique, Pierre-Yves Artaud este, de asemenea, director al mai multor colecţii și autor 



de metode de predare și tratate. Numeroase cursuri de masterclass în: Taiwan, Japonia – 
Universitatea de Muzică Elisabeth din Hiroshima, Festivalul Akiyoshidai – , Coreea de Sud, 
Marea Britanie, Spania, Italia, Portugalia, Germania (Darmstadt) etc. A lucrat la importante 
proiecte de cercetare cu privire la flaut, în special la Institutul IRCAM din Paris, unde s-a 
ocupat, între anii 1981-1985, sub conducerea lui P. Boulez, de atelierul de cercetare 
instrumentală. 
 
Ca interpret, profesor, sau în domeniul cercetării, Pierre-Yves Artaud a jucat un rol 
important în dezvoltarea artei flautului, dar și a interpretarii muzicii clasice și a creării 
muzicii moderne. Mulţi compozitori i-au dedicat lucrări: G. Amy, A. Boucourechliev, F. 
Donatoni, B. Ferneyhough, S. Goubaïdulina, T. Hosokawa, K. Huber, B. Jolas, M. Lévinas, P. 
Méfano, E. Nunes , L. de Pablo, Y. Taïra... 
 
Pierre-Yves Artaud a fost decorat cu Medalia franceză pentru arte și știinţe (1978), Marele 
Premiu SACEM pentru interpretarea muzicii franceze contemporane (1982), Premiul Charles 
Cros pentru înregistrarea discului Artaud/Ferneyhough (1983), Marele Premiu al Academiei 
Discului Francez (1984), Premiul Charles Cros (1983,1985,1995) și Marele Premiu al Japoniei 
pentru înregistrarea discului Hosokawa. În 1998, a primit premiul SACEM pentru pedagogie. 
 
Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Muzică din București (în anul 2000). 
 
 
CORNELIA PETROIU - violă 

 
Cornelia Petroiu îşi dedică activitatea explorării sonorităţilor violei. A 
absolvit cursurile Conservatorului Ciprian Porumbescu din Bucureşti 
(1982), şi cursurile de perfecţionare de la Interlochen - Michigan 
(1975) şi Weimar - Germania (1976). Pasionată de muzica de cameră, 
a fost fondatoarea grupurilor Brio, Pro Musica şi FlautArchi, cu 
diverse combinaţii instrumentale. Formată ca interpretă de muzică 
clasică, s-a orientat ulterior spre muzica contemporană, căreia i se 
dedică plenar. Este fondatoarea grupului Trio-Alto, alături de care a 
interpretat peste 30 de creaţii pentru violă, saxofon şi pian. Este 

coordonatorul a patru proiecte de finanţări nerambursabile, pe bază de contracte, cu 
Ministerul Culturii din România şi AFCN. Participă în mod constant în festivaluri 
internaţionale de muzică contemporană precum: Conferinţa Internaţională şi Festivalul 

Muzicii Spectrale din 2003 din Istanbul, festivalul Capitale Sonore în 2004, la Paris, 2 Days 

and 2 Nights of New Music din Odessa, în 2009, festivalurile MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC, 
Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi, Acousmania, etc. În domeniul editării de sunet a 
obţinut, în 2009, PRO TOOLS 101 Certificate of Completion. În luna mai 2011 a participat la 
tradiţionalul festival Musica Electronica Nova din oraşul polonez Wroclaw. De această dată, 
în calitate de electro-acustician (sonist), alături de saxofonistul Daniel Kientzy, împreună 
alcătuind grupul Metaduo. În anul 2012 a apărut Viola Diabola, un nou CD dedicat lucrărilor 
pentru violă solo, iar în 2013 Cornelia Petroiu şi Trio Fender, un CD cu muzică pentru violă 
solistă acompaniată de chitară Stratocaster, chitară Precision Bass şi pian Fender Rhodes, 
creaţii a cinci compozitori italieni. Cornelia Petroiu este artistul care îmbină interpretarea cu 
transpunerea acesteia în înregistrări de cea mai bună calitate audio. 



Compozitori şi lucrări 
 

TIBERIU OLAH 
                                                                                                                                             
2 Ianuarie 1928 - 2 Octombrie 2002 sunt datele care încadrează 
74 de ani ai unei existenţe dăruite artei, muzicii, un drum de 
neobosite căutări dar şi de foarte multe reuşite, acele numeroase 
creaţii ale lui Tiberiu Olah ce compun astăzi o moştenire din cele 
mai preţioase pentru patrimoniul cultural românesc în secolul al 
XX-lea. Urmărind acest drum, observi cu uimire cât de ordonat şi 
precis s-au înşiruit capodoperele semnate de Tiberiu Olah, acest 
artist gânditor, prea modest, înzestrat cu atâta putere de 
pătrundere în misterul creaţiei, investigând, experimentând parcă 

mereu, în liniştea camerei sale de lucru sau oriunde s-ar fi aflat, cu creionul în mână, în faţa 
studenţilor săi, sau doar cu gândul, în plin zgomot al vieţii cotidiene, şi găsind în cele din 
urmă forma optimă a operei plănuite, cu fiecare aspect şi mişcare conduse cu adevărată 
măiestrie spre sensul expresiv cel mai direct şi convingător. De aici, stilul său original, dar 
unitar, care pornea de la descoperirea esenţelor, sugerate fie de milenarul folclor, fie de 
capodopere din alte domenii artistice – ciclul de lucrări "Brâncuşi": Coloana Infinitului, 
Sonata pentru clarinet solo, Poarta Sărutului, Masa Tăcerii, Spaţiu şi Ritm - fie de studiul 
operelor maeştrilor din generaţiile trecute (Enescu, Bartok, Webern, Stravinski) ce îl făcea să 
meargă însă mai departe în experimentarea unor tehnici compoziţionale, găsind idei şi 
trasee noi - ciclurile "Armonii", "Translaţii", "Invocaţii", simfonia corală "Timpul cerbilor", 
Simfoniile a II a şi a III a – Metamorfoze pe Sonata lunii de Beethoven – "Dacă treci râul 
Selenei", Simfonia "Giocosa ?"... Reascultând câteva dintre opusurile lui Tiberiu Olah vom 
afla măcar o parte din ceea ce el însuşi numea "veşnica frământare a compozitorului prin  
dialogul său cu eternitatea".  

 
Olga Grigorescu 

 (SIMN 2004, Caietul-program) 

 
Tiberiu Olah – Invocaţii pentru 5 executanţi (1971) 
Invocaţii este una dintre lucrările camerale cele mai interesante ale lui Tiberiu Olah. Scrisă în 
1971, pentru clarinet, vioară, violă, violoncel şi pian, piesa lui Olah explorează un registru 
expresiv complex, interpreţii cântând şi la fluiere sau la muzicuţă. Apar în partitură şi 
modalităţi de „intrare în sunet” dintre cele mai rafinate din punct de vedere al sonorităţilor 
instrumentale. Melodica sublimată de sorginte folclorică, traseele improvizatorice, armoniile 
modale, atât de prezente în muzica sa, caracterizează acest opus definitoriu pentru stilul 
inconfundabil al muzicii lui Tiberiu Olah. 

 

Sorin Lerescu 
 
 
 
 
 
 



EDE TERENYI 
 

Studiile muzicale le-a început la Lic. de Muzică din Târgu-
Mureş (1940-1952) cu Trószner József (teorie-solfegiu, 
armonie, compoziţie) şi Chilf Miklós (pian), continuându-le la 
Cons. Cluj (1952-1958) cu Major Ferenc (teorie-solfegiu), 
Jodál Gábor (armonie, compoziţie), Max Eisikovits 
(contrapunct), Demian Vilmos (orchestraţie), Lakatos István 

(istoria muzicii), Jagamas János (folclor), Nagy István (dirijor). A participat la cursurile de 
vară, INTERNATIONALE FERIENKURSE FÜR NEUE MUSIK, din Darmstadt (1974, 1978) cu 
Yannis Xenakis, Karlheinz Stockhausen, Wolfgang Rihm şi Brian Ferneyhough (compoziţie), 
Aloys Kontarsky (pian), Christoph Caskel (percuţie). Este doctor în muzicologie la Univ. de 
Muzică din Cluj-Napoca (1983), cu teza UNELE ELEMENTE DE TEORIE GENERALĂ ALE 
ARMONIEI CONTEMPORANE. Preparator (1960-1962), asistent (1962-1972), lector (1972-
1978), conferenţiar (1978-1990) şi profesor (1990-1995) la Cons. Cluj. A susţinut conferinţe, 
referate, comunicări ştiinţifice în ţară şi peste hotare (Ungaria, Germania), emisiuni de radio 
şi televiziune. A publicat studii, articole, cronici muzicale în MUZICA, UTUNK, KORUNK (Cluj), 
IGAZ SZO (Târgu-Mureş), A HÉT, MÜVELÖDES, REVUE MUSICALE SUISSE (Berna) etc. A fost 
distins cu Premiul de compoziţie al Uniunii Compozitorilor (1974, 1978) şi Premiul Academiei 
Române (1980) (…) Compozitor de anvergură internaţională, muzicolog cu cercetări de 
limbaj sonor, stil şi tehnici sonore singulare în peisajul ştiinţei muzicale autohtone, profesor 
cu o vastă experienţă, Ede Terényi este unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai şcolii 
muzicale clujene. „Muzica mea” – îi place să declare în majoritatea interviurilor – „are o idee 
centrală în jurul căreia gravitează întregul proces expresiv. Ideea de bază, conţinutul 
expresiv, trebuie să fie exprimate prin titlurile mele; ele trebuie să fie aproape de public, aşa 
cum au fost aproape de mine” şi totul prin faptul că Ede Terényi scrie dintr-o necesitate 
interioară. Creator de o rară şi exemplară rigurozitate, Ede Terényi şi-a construit edificiul 
sonor pe perioade largi, de 10 ani, punctele cardinale fiind anii 1962, 1972, 1982 şi 1992. În 
prima etapă domină dodecafonia liberă, în cea de-a doua grafismul muzical, histrionismul 
muzical stăpâneşte etapa a treia, iar muzica sacră încheie etapa finală. Forţa tradiţiei muzicii 
populare a europei de sud-est rămâne permanentă în gândirea compozitorului, la fel cum 
apelul la muzica vremurilor demult apuse a devenit o pasiune tot atât de evidentă, precum 
aspectul grafic al partiturilor ce trădează înclinaţia spre reprezentarea vizuală expresivă a 
muzicii. Ede Terényi rămâne un om al muzicii secolului XX, un adept convins al creaţiei lui 
Bartók, chiar şi atunci când adoptă „masca” unei epoci mai vechi. „Imagistica şi 
atemporalitatea logică, dar totodată statică, sunt caracteristicile stilului meu. Muzica de 
acest tip are proporţii spaţiale, fiindu-i specifică stereoscopia. Prin urmare, devine 
dispensată de tensiune, abstractă, asemenea unei formule matematice. Tinde spre echilibru, 
rezolvare, lege şi ordine. UNIVERSULUI DE joc-idee ÎI CORESPUNDE diatonia, ŞI NU 
CROMATISMUL, ATRACŢIA gravitaţională (DECI, GÂNDIREA ARMONICĂ tonală). JOCULUI ÎI 
APARŢINE sărbătoarea, BUNA DISPOZIŢIE, DORINŢA DE A FI ATOTÎNŢELEGĂTOR (IRONIA), 
SIMŢUL REALITĂŢII, LUMEA efectelor – ÎN OPOZIŢIE CU CEA A AFECTELOR.” Diversitatea 
excepţională a preocupărilor sale teoretice şi estetice, admirabil sintetizate în studiile de 
muzicologie, demonstrează faptul că Ede Terényi este o personalitate plurivalentă 
remarcabilă a muzicii noastre contemporane. 

Viorel COSMA,  

(Muzicieni din România. Lexicon)  



Ede Terényi – Traiectorie albă pentru ansamblu (1993) 
Scrisă în 1993 pentru Ansamblul TRAIECT, lucrarea maestrului clujean este structurată în 21 
de module sonore reunite în 3 secţiuni. Succesiunea lor este următoarea: Partea I: AGITATO 
MOLTO, CALMO, ETERICO, ESALTATO, RUVIDO, APPASSIONATO, PARLANDO RUBATO, QUASI 
CAMPANE; Partea II: ALLEGRETTO, CON DELICATEZZA, LUSINGANDO; Partea III: PRESTO 
MISTERIOSO, GROTESCO, GIOCOSO, CAPRICCIOSO, „OISEAUX”, BRILLANTE, ADAGIO 
RECITATIVE, ANIMATO, PRESTO LEGGERO. În prima secţiune modulele – în general, 
redundante – sunt construite pe diferite paradigme melodico-ritmice, compozitorul indicând 
variantele de interpretare ale fragmentelor/modulelor respective: cu un instrument solist, 
cu mai multe instrumente „utilizate alternativ între ele” sau cu „grupări mici de instrumente 
solo” (vezi indicaţiile compozitorului din partitură). În cea de-a doua secţiune este pusă în 
evidenţă o anumită melodicitate a discursului sonor, partea a 3-a revenind la structurile 
repetitive şi la accentele din prima parte. 

 

Sorin Lerescu  

 
LAURA ANA MÂNZAT 

 
Născută la 24 aprilie 1969 în localitatea Dej, jud. Cluj, România 
După studii academice la Universitatea Naţională de Muzică din 
Bucureşti, absolvită în anul 1993 la secţia compoziţie, clasa 
profesorului Ulpiu Vlad, a obţinut mai multe premii de compoziţie şi 
a participat la ateliere de creaţie în străinătate. Face parte din 
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România începând cu 
anul 1994. Membră a Secţiunii  Naţionale Române a Societăţii 
Internaţionale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC) din 1995. Din 

iulie 2013 este membră a Comitetului Executiv al SNR-SIMC. În prezent este realizator de 
emisiuni la Radio România Muzical.                                                                                             
                                                                                                               
Laura Ana Mânzat – Rondo neconvenţional pentru ansamblu (2013)  
Am scris această lucrare cu gândul la Grupul de muzică nouă Traiect, unul dintre cele mai 
bune ansambluri camerale din Bucureşti la ora actuală, cu un palmares de prime audiţii 
impresionant. Aşadar este o creaţie dedicată septetului instrumental condus de Sorin 
Lerescu. Mărturisesc că m-au fascinat şi… inspirat turneele prin Europa ale acestor muzicieni 
apropiaţi sufletului meu, peregrinările lor concertistice pe care maestrul Sorin Lerescu ni le 
împărtăşeşte la fiecare revenire în Bucureşti pe site-ul său personal, o superbă colecţie de 
fotografii de pretutindeni, de creaţii inedite sau portrete de artişti renumiţi. Aşa mi-a venit 
ideea să scriu o muzică de călătorie în care publicul se poate delecta cu rezonanţe şi ritmuri 
spaniole dar va regăsi şi forma clasică a Rondo-ului îmbinată cu fragmente improvizatorice 
în care instrumentiştii işi etalează virtuozitatea.  Este o muzică  ieşită poate din tiparele deja 
încetăţenite ale „creaţiei contemporane” dar este scrisă pentru un ansamblu deosebit şi… 
de ce nu, pentru un public versat în aprecierea galeriei de  exprimări estetice ale frumosului 
şi bunului gust. 

 

Laura Ana Mânzat 

 



ANATOL VIERU 
                                                                                                                                           
Născut la Iaşi în 1926, decedat la Bucureşti în 1998, compozitorul 
Anatol Vieru studiază la Conservatoarele din Bucureşti (cu Leon 
Klepper, Paul Constantinescu, Constantin Silvestri) şi Moscova 
(cu Aram Haciaturian), în această ultimă instituţie fiind coleg cu 
Edison Denisov, Alfred Schnittke, Sophia Gubaidoulina, Tiberiu 
Olah (ş.a.). Debutul în public îl marchează Suita în stil 

vechi (1946), printre alte prime lucrări numărându-se 
oratoriul Mioriţa, Cvartetele de coarde nr.1 şi 2, Concertul pentru 
flaut. Din anii '60, începe să fie cunoscut în vestul european, 

printr-un prestigios Premiu "Reine Marie José" (1962) pentru Concertul de violoncel. Apoi, 
Fundaţia "Koussevitzky" îi va comanda o creaţie - Steps of Silence pentru cvartet de coarde şi 
un percuţionist (1968). De asemenea, participă la cursurile centrului de avangardă muzicală 
europeană de la Darmstadt şi scrie special pentru Festivalul de la 
Donaueschingen Sonnenuhr (Clepsydre I) în 1969, lucrare urmată în acelaşi an de un alt 
reper important al creaţiei lui Vieru, şi anume Le Crible d'Eratosthene. Se cristalizează deja 
principiile de tehnică şi estetică muzicală ce vor guverna limbajul compozitorului: pornind de 
la sistemul modal (neomodal), el asimilează sugestii de la Bartók, Enescu, Webern, 
Messiaen, Şostakovici. La sfârşitul anilor '50, tratează intuitiv modurile prin teoria mulţimilor 
(intersecţii, reuniuni, complementare), iar în anii '60 conştientizează faptul că auzul muzical 
obişnuit receptează scările de sunete ca pe nişte mulţimi, în sensul matematic al cuvântului. 
Fără a fi matematician, Vieru extrage un model matematic ad-hoc. El nu preia serialismul în 
stilul anilor '60, ci fixează moduri, încrustându-le în marile blocuri sonore cu care 
experimentează asupra timpului muzical. De aceea, forme muzicale ca "clepsidre", "site", 
"ecran", "psalmi" revin în diverse ipostaze în creaţiile sale, fără ca aceste prototipuri să 
devină o "manieră": compozitorul detestă să compună "ŕ la Vieru", era binecunoscut pentru 
nonconformismul său şi se declara în primul rând pentru o artă vie, bazată pe motivaţii 
interioare. În 1973, va locui un an în Berlinul Occidental, beneficiind de o bursă oferită de 
"Deutscher Akademischer Austauschdienst", când compune Simfonia a II-a,Tachycardies. 
Apoi, revenit la Bucureşti, scrie două opere neagreate de oficialităţi: Iona în 1976 (după 
tragedia lui Marin Sorescu şi gravurile lui Escher) şi Praznicul calicilor în 1978-80 (după o 
piesă de Mihail Sorbul). Şirul simfoniilor continuă cu cea de-a III-a, "Et la terre 

trembla", lucrare tragică şi catastrofică (1979). Paralel cu intensa activitate componistică şi 
cu cea didactică desfăşurată până la sfârşitul vieţii la Universitatea de Muzică din Bucureşti 
(unde predă compoziţia şi îndrumă doctorate în compoziţie), Anatol Vieru se preocupă de 
formulări muzicologice: în 1980 îi apare la Bucureşti Cartea modurilor (pentru carte primeşte 
titlul de doctor în muzicologie), completată cu o a doua parte şi tipărită integral în limba 
engleză în 1993. Autorul va constata similitudinea ideilor sale (de aplicare matematică în 
compoziţie) cu cele din muzicologia americană, va publica studii şi va ţine conferinţe la 
Darmstadt, Jerusalim, la universităţi din S.U.A. şi Canada, despre propriile lucrări şi principii 
de scriitură, despre postmodernismul muzical - pe care nu-l consideră un curent sau o 
şcoală, ci mai degrabă o situaţie istorică în care coexistă muzici modale, tonale şi seriale, o 
tehnică muzicală nonexclusivistă dar integratoare, care astăzi a devenit necesară. Drept 
mărturie a vocaţiei sale teoretice stau şi cele două volume de eseuri, Cuvinte despre 

sunete (Bucureşti, 1993) şi Ordinea în Turnul Babel (Bucureşti, 2001). În 1986, Vieru este 
distins cu renumitul premiu "Herder", atribuit la Universitatea din Viena pentru totalitatea 



creaţiei sale, pentru "calităţile excepţionale, inovaţiile şi fantezia muzicală". Vastul ansamblu 
al compoziţiilor sale include 6 simfonii, numeroase concerte, lucrări orchestrale, vocale, 
corale, camerale, tipărite la Salabert, Schott, Editura Muzicală, reproduse pe cd-uri la 
firmele Olympia şi Electrecord. Interpreţi şi orchestre de prestigiu i-au interpretat - în 
ultimele decenii - principalele lucrări; amintim doar pe Zubin Mehta, Ghenadi Rojdestvenski, 
Andrzei Markowski, Natalia Gutman, Vladimir Orloff, Constantin Silvestri, 
corul Madrigal, Musica Nova, Berliner Kammeroper, Regina Symphony Orchestra, 
orchestrele Suisse Romande, Südwestfunk ş.a., desigur şi un mare număr de interpreţi 
români. 
 
                                                                                                                            Valentina Sandu-Dediu  

(SIMN 2004, Caietul-program) 

 
Anatol Vieru – Feuerwerk pentru flaut, vibrafon şi vioară (1994) 
Scrisă la Darmstadt, în 1994, la „Internationale Ferienkurse für Neue Musik” şi dedicat 
directorului Cursurilor Internaţionale de Vară, Friedrich Hommel, trio-ul pentru flaut, 
vibrafon şi vioară, intitulat Feuerwerk, pune în evidenţă un tip de discurs fragmentat, 
redundant, în care figurile, sau mai bine zis, fulguraţiile melodice se întrepătrund în jocuri 
polifonice savante, de mare efect timbral. 

 

Sorin Lerescu 

 
 
ELENA APOSTOL 

 
Elena Apostol s-a născut la Focşani, România, în anul 1980. A studiat 
compoziţia în cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti 
cu prof. univ. dr. Liviu Dănceanu. Lucrările sale au fost selectate şi 
interpretate în diverse concerte şi festivaluri. Este membră a Uniunii 
Compozitorilor şi Muzicologilor din România, SNR-SIMC şi ARFA. 
 
Elena Apostol – Fairytale pentru ansamblu (2010) 
Fairytale, în traducere basm, ne duce cu gândul la creaţia populară 
cu un caracter fantastic, în care personajele cu însuşiri 
supranaturale reprezintă în egală măsură atât forţele binelui, cât şi 

pe cele ale răului. Acţiunea în basm se petrece pe două planuri, unul real şi celălalt fantastic, 
iar această dublă ipostază este reflectată de împărţirea în două secţiuni a piesei, dualitate 
reprezentată de către temele contrastante: prima, de sorginte „pointilistă”, pe care se 
construieşte de fapt întreaga lucrare, şi cea de-a doua, continuă. Travaliul sonor articulează 
astfel o poveste plasată într-un timp şi într-un spaţiu nedefinit, un univers imaginar cu 
personaje antitetice. 
                                                                                                                           

Elena Apostol 

 
 
 
 



SORIN LERESCU 
 

Sorin Lerescu s-a născut în Craiova, la 14 noiembrie 1953. A studiat 
compoziţia la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti cu 
Tiberiu Olah şi Anatol Vieru. Studii postuniversitare cu Ton de 
Leeuw, Brian Ferneyhough, Morton Feldman. În 1982 a fondat 
Grupul de Muzică Nouă TRAIECT (Premiul ATM în 1983), cu care a 
prezentat publicului, atât în ţară cât şi în străinătate, un număr 
mare de lucrări contemporane, acoperind un spectru larg de stiluri 
şi tendinţe estetice caracteristice muzicii de azi. Creaţia sa include 

5 simfonii, 5 concerte, 2 cantate, muzică instrumentală şi vocal-instrumentală, opera 
Urmuzica. Lucrări de Sorin Lerescu au fost publicate de Editura Muzicală din Bucureşti, 
Carciofoli Verlagshaus din Zürich (Elveţia) şi Lucian Badian Edtions din Ottawa (Canada). 
Sorin Lerescu a deţinut numeroase funcţii: președinte al Secţiunii Naţionale Române a 
Societaţii Internaţionale de Muzică Contemporană (2003-2013), director artistic şi co-
director artistic al Festivalului „Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi” (Bucureşti 2004, 
2009), al Festivalului Internaţional „Meridian, Zilele SNR-SIMC” (Bucureşti 2005-2012), 
fondator (în 1997) şi director artistic al Festivalului Internaţional „Întâlnirile Muzicii Noi” de 
la Brăila, preşedinte ale juriului Internaţional de compoziţie de la Plovdiv (Bulgaria, 2008), 
membru al Juriului Internaţional de compoziţie în Sofia (Bulgaria, 2010 şi 2013) şi Curitiba 
(Brazilia, în 2011), membru al Juriului internaţional de compoziţie „Valentino Bucchi” din 
Roma (2003) şi profesor invitat (master class de compoziţie), membru în juriul internaţional 
al ISCM-CASH Young Composition Award 2006 - ISCM World New Music Days 2006 Stuttgart 
(Germania).În octombrie 2001, a fost invitat în Italia ca profesor de compoziţie la Istituto 
Musicale „Achille Peri” din Reggio Emilia. În 2008 a fost invitat să susţină un curs de 
compoziţie la Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest din Timişoara. A obţinut premiul 
Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pentru muzică de camera (2003), 
premiul „George Enescu” al Academiei Române pentru creaţia muzicală (2003), Meritul 
Cultural, Bucureşti (2004). Sorin Lerescu este profesor de contrapunct şi compoziţie la 
Facultatea de Arte a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti. 

 

Sorin Lerescu – PROPORTIONS II  pentru flaut şi ansamblu (2002) 
Lucrarea este dedicată lui Pierre Yves Artaud şi Ansamblului TRAIECT la aniversarea sa de 20 
de ani. Primul opus cu acest titlu, Proportions pentru flaut solo (amplificat), l-am scris la 
Darmstadt, în 1984, impresionat de arta celebrului flautist francez, de extraordinara sa 
capacitate de a transforma şi a transfigura artistic sonorităţile specifice ale flautului. Cele 
două secţiuni ale lucrării pun în evidenţă două structuri muzicale diferite expuse împreună 
de flautul solist şi de ansamblul instrumental, într-un joc al proporţiilor care duce spre 
sfârşitul primei părţi la inversarea raporturilor dintre cele două configuraţii sonore. 
Secţiunea secundă se bazează pe un alt tip de relaţie între solist şi ansamblu. Raportul unu-

multiplu se manifestă sub forma unei alternanţe între traiectul melodic al solistului şi 
aglomerările sonore în forte ale celorlalte instrumente, finalul readucând elemente din 
prima secţiune, transformate din punct de vedere timbral şi al valorilor temporale. 

 

Sorin Lerescu 


