
       

                                                                 
 
 
 
 
 
 

 
VINERI,  17  APRILIE  2015,  ORA  19:00 

Concert aniversar 
68 de ani de existenţă a Filarmonicii de Stat “Oltenia” Craiova 

 
DIRIJOR 

CONSTANTIN  GRIGORE 
 

SOLIST 
BOGDAN  ZVORIȘTEANU 

vioară 
 

În program: 
Serghei Rahmaninov/Marian Didu: Preludiul în Sol minor, op. 23, nr. 5 

(transcripţie pentru orchestră) – primă audiţie absolută           

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Concertul în Mi minor pentru vioară şi   

                                                    orchestră, op. 64                             
- Allegro molto appassionato 
- Andante 
- Allegretto non troppo. Allegro molto vivace 
 

 

Claude Debussy: Preludiu la după-amiaza unui faun                        

 

Maurice Ravel: Bolero                                                                    

 

 

 ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  
“OLTENIA”  

                                                                                                 

 

CONSTANTIN  GRIGORE 
 

În perioada studiilor 
urmate în ţară, apoi în Polonia, 
la Academia de Muzică „Karol 
Lipinski”, dirijorul Constantin 
Grigore a beneficiat de 
îndrumarea unor maeştri 
recunoscuţi ai dirijatului: Horia 
Andreescu, Petru Andriesei, 
Ilarion Ionescu-Galaţi sau 
polonezul Marek Pijarowski. A participat la diverse masterclass-uri, precum 
“International Masterclass for Orchestral Conducting and Phenomenology 
of Music” (Craiova, 2012 - prof. Konrad von Abel), „Wiener Meisterkurse” 
(Viena, 2008 - prof. Salvador Mas Conde) sau „The Roads of Romanticism” 
(Varşovia, 2006).  

Constantin Grigore s-a perfecţionat printr-un stagiu de asistenţă la 
Rundfunk Sinfonieorchester Berlin (2011), sub îndrumarea maestrului 
Marek Janowski şi, ulterior, la Bayerischer Rundfunk şi Münchner 
Philharmoniker, în paralel participând şi la cursurile de fenomenologia 
muzicii susţinute de Konrad von Abel. 

A susţinut concerte la pupitrul formaţiilor muzicale mari, atât din ţară 
(Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Naţională Radio, Orchestra 
Teatrului Naţional de Operetă “Ion Dacian” - Bucureşti, Filarmonica “Ion 
Dumitrescu” - Râmnicu Vâlcea, Filarmonica “Paul Constantinescu” - 
Ploieşti, Filarmonica de Stat - Piteşti, Filarmonica “Oltenia” - Craiova, 
Filarmonica de Stat - Sibiu, Filarmonica de Stat - Oradea, Orchestra 
Teatrului Muzical “Nae Leonard” - Galaţi, Orchestra Teatrului Naţional de 
Operă şi Balet „Oleg Danovski” - Constanţa), cât şi de peste hotare 
(Orchestra de Cameră „R-20” din Wrocław, Filarmonica din Kielce - 
Polonia, Orchestra Naţională de Cameră a Republicii Moldova sau 
Filarmonica Naţională “Serghei Lunchevici” - Chişinău).  

În 2009, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, s-a aflat la pupitrul 
Bucharest Symphonic Pops, în concertul extraordinar susţinut de Al Bano 
şi Montserrat Caballé în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. De asemenea, 
este unul din membrii fondatori ai Orchestrei de Cameră “Camerata 
Regală”, iar din 2010 a beneficiat şi de îndrumarea maestrului Jin Wang. 

A colaborat cu solişti de renume ai scenei muzicale, precum Florin 
Croitoru, Nicolae Licareţ, Teodor Ilincăi, Cristian Mogoşan, Irina 
Iordăchescu, Cristina Anghelescu, Ioana-Cristina Goicea, Raluca Ouatu, 

 



       

Tina Munteanu, Horea Haplea, Ingmar Anthony Lazar, Cristian Sandrin, 
Ioana Ilie, Laura Nicorescu, Anna Mirescu, Natalia Konik, Wictor Kociuban, 
Piotr Banasic, Alexander Balanescu sau membrii Corului Naţional de 
Cameră “Madrigal”. 

A primit numeroase premii şi distincţii: ca şef de promoţie al 
Universităţii Naţionale de Muzică - Bucureşti a primit premiul Fundaţiei 
„Fraţii Bucovineni” (2006), Premiul I la Concursul de Interpretare „Garabet 
Avachian”, semifinalist la Concursul de Dirijat “Jeunesses Musicales” - 
Bucureşti, ediţia 2010, precum şi diverse diplome acordate de Guvernul 
României pentru colaborarea şi coordonarea a numeroase proiecte 
culturale. În România, a colaborat cu instituţii de prestigiu, ca Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, Artexim, iar la Varşovia - cu Institutul 
Cultural Român. 

Constantin Grigore a desluşit tainele tehnicii dirijorale în genuri 
variate, de la concert instrumental până la operă, simfonic şi vocal-
simfonic, repertoriul său foarte divers cuprinzând lucrări de Bach, Vivaldi, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Chopin, Brahms, Sibelius, Ceaikovski, 
Strauss, Saint-Saëns, De Falla, Sarasate, Turina, Bizet, Enescu, 
Szymanowski, Pärt, Dediu etc. 

În prezent deţine statutul de dirijor permanent al Filarmonicii 
„Oltenia”, calitate în care s-a afirmat din nou în fruntea Orchestrei 
Simfonice (1 noiembrie 2013) cu prilejul concertului „Mozart Rocks” - 
eveniment artistic spectaculos care a adunat în Sala Polivalentă din 
Craiova peste 4000 de 
spectatori. 

 

BOGDAN  
ZVORIȘTEANU  

Concertmaestru al 
renumitei „Orchestra 
Suisse Romande“ din 
Elveţia, Bogdan 
Zvorişteanu este un nume cu rezonanţă în lumea muzicală internaţională. 
Născut la Bucuresti în 1970, Bogdan Zvorişteanu este iniţiat în studiul viorii 
la 6 ani de către tatăl său, Radu Zvorişteanu (concertmaestru şi dirijor) şi 
ghidat de către acesta până la vârsta de 23 de ani.  

În anul 1988, Bogdan absolvă Liceul de Muzică George Enescu, iar 
în 1993 Academia de Muzică din Bucureşti, la clasa prof. Victoria Bașta şi a 
prof. Ştefan Gheorghiu. În următorii 4 ani îşi va desăvârşi pregătirea 
muzicală cu Alberto Lysy, la Academia Internaţională de Muzică Menuhin 

din Gstaad şi Blonay (Elveţia). Pentru calităţile sale de concertmaestru, 
Bogdan Zvorişteanu a fost invitat în 1997, de către Orchestra Filarmonica 
din Santiago de Compostela (Spania), iar din 1998 va ocupa acelaşi post în 
Orchestra de cameră din Pforzheim (Germania). Dupa un an şi jumătate, la 
propunerea vechiului său maestru Alberto Lysy, va decide să se întoarcă la 
Academia Menuhin, de această dată pentru a preda vioara şi muzica de 
cameră. Pe întreg parcursul acestor ani, datorită înaltei sale valori artistice, 
Bogdan Zvorişteanu obţine o recunoaştere internaţională, confirmată de 
numeroase trofee la concursuri internaţionale precum Festivalul George 
Enescu, la Bucureşti, Tibor Varga, la Sion, Leopold Mozart, la Augsburg 
sau concursul de la Geneva.  

Activitatea de concertist a lui Bogdan Zvorişteanu este susţinută în 
paralel cu recitaluri şi concerte de muzică de cameră, colaborând astfel cu 
personalităţi muzicale ca: Alberto Lysy, Jeremy Menuhin, Brigitte Meyer, 
Jian Wang, Kirill Gerstein, Bruno Pasquier, Nicolas Pache, Chantal Juillet şi 
Stanimir Todorov. Sunetul cald al viorii sale a vibrat în săli de concerte şi în 
cadrul unor festivaluri din Argentina, Canada, China, Coreea de Sud, 
Elveţia, Japonia şi în toată Europa. Din septembrie 2002, Bogdan 
Zvorişteanu s‐a stabilit în Geneva şi cântă împreună cu orchestra sa, sub 
bagheta magistrală a dirijorilor Rafael Frühbeck de Burgos, Armin Jordan, 
Antonio Pappano, Charles Dutoit, Christoph von Dohnanyi, Vladimir 
Aschkenazy, Eliahu Inbal sau a lui Dmitrij Kitajenko, şi alături de solişti 
remarcabili precum Marta Argerich, Mischa Maisky, Joshua Bell, Truls 
Mörk, Radu Lupu, Felicity Lott sau Vadim Repin.  

Bogdan Zvorişteanu a susţinut cursuri de măiestrie în Timişoara, 
Braşov şi Bucureşti, în Buenos Aires, Carillo-Argentina, în Seul şi Yeossu-
Coreea de Sud, Foshan-China, Solsona-Spania, precum şi în Speyer-
Germania.  

În 2008, Bogdan Zvorişteanu a înregistrat integrala Sonatelor şi 
Partitelor de J. S. Bach, pentru  Dinemec Classics. În 2011, a efectuat 
turnee în Coreea de Sud, Germania, Elveţia, Belgia şi România, 
înterpretând la vioară concerte de Brahms, Sibelius, Bruch nr. 3, Triplul 
concert de Beethoven, precum şi multe alte compoziţii de muzică de 
cameră.  

Bogdan Zvoristeanu cântă la o vioară de Nicolaus Gagliano din 
1761, împrumutată de familia Aebi-Müller, care sunt donatorii principali ai 
Centrului Paul Klee din Berna. 
 

 
 
 
 



       

 
SERGHEI  RAHMANINOV 

(1873 - 1943) 
 

Mare virtuoz al secolului XX, Rahmaninov 
conferă creaţiei sale pianistice „amplitudinea” 
simfonismului rus: „Muzica lui Rahmaninov 
constituie o prezenţă indiscutabilă în repertoriul 
pianistic; ea pune în valoare instrumentul cu o 
putere de fascinaţie şi o dezinvoltură accesibile 
doar marilor maeştri ai claviaturii.” (Alexandru 
Leahu) 

A dat la iveală pagini remarcabile: patru 
concerte pentru pian şi orchestră (op. 1, op. 18, op. 
30 şi op. 40), celebra Rapsodie pe o temă de 

Paganini pentru pian şi orchestră (op. 43), 24 Preludii (op. 23, op. 32), faimosul 
Preludiu în Do diez minor („o melodie de „fundamentare”, op. 3, nr. 2), Variaţiunile 
pe o temă de Corelli (op. 42), Suite pentru două piane (op. 5, op. 17), Momente 
muzicale (op. 16), Variaţiuni pe o temă de Chopin (op. 22), Studii-tablouri (op. 33, 
op. 39; deosebit de dificile din punctul de vedere al realizării tehnice: cascade de 
arpegii şi acorduri; piese reprezentative pentru repertoriul de concert), două sonate 
(op. 28, op. 36). 

„Melodia este temelia principală a întregii muzici. Inventivitatea melodică, 
în sensul cel mai înalt al cuvântului, este principalul ţel al compozitorului. Dacă nu 
este posibil să creeze melodii care să aibă dreptul la o îndelungată existenţă, el 
are puţine şanse să stăpânească vreodată meseria de compozitor” - prin aceste 
cuvinte, Rahmaninov se situează pe linia „părintelui” simfoniei clasice, Joseph 
Haydn, care susţinea că „Melodia este aceea care dă farmec muzicii.” 

În cadrul concertului de astăzi, publicul este invitat să asculte, din ciclul 
Preludiilor, op. 23, celebrul Preludiu nr. 5 în Sol minor, în versiunea orchestrală a 
lui Marian Didu.  

 

MARIAN  DIDU 
(1945 - 2004) 

 

  
Născut în anul 1945, în București, Marian Didu a 

absolvit Academia de Muzică din Capitală; compoziția cu 
Tudor Ciortea și Gheorghe Dumitrescu, dirijatul cu 
Alexandru Șumski. 
 Palmares dirijoral: 1969-1970, dirijor al corului 
Filarmonicii din Arad; 1973-1980, dirijor al Teatrului de 

Operă și Operetă din Craiova (a fost primul dirijor permanent al teatrului); 1980-
1993, dirijor al Teatrului de Operetă „Ion Dacian“; 1993 - 1999, dirijor și director al 
Filarmonicii din Sibiu; 1999-2004, dirijor permanent al Teatrului de Operetă „Ion 

Dacian“ din București; a susținut concerte la pupitrul majorității filarmonicilor din 
țară. A beneficiat  de specializare în domeniul artei dirijorale, la Weimar (1974), cu 
renumitul profesor Janson. 
 A dirijat sute de spectacole de operetă și operă și zeci de concerte 
simfonice (îndeosebi la Craiova). A semnat, ca dirijor, importante spectacole în 
premieră, unele în premieră absolută (opera „Meșterul Manole“ de Gh. 
Dumitrescu). În Cardex-ul Radio-ului din București se păstrează înregistrările 
efectuate sub bagheta sa: „Lăsați-mă să cânt“ (Gherase Dendrino), „Meșterul 
Manole“  (Gheorghe Dumitrescu), „Crochiuri“ (Mihai Moldovan). S-a dovedit și un 
orchestrator de succes.  

A fost membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, din 
anul 1981. A scris: 9 simfonii, muzică de cameră (4 cvartete), un concert pentru 
vioară, un concert pentru pian, Requiem-ul ortodox (terminat în august 1989), 
muzică corală (Ea-și urma cărarea-n codru; După ce atâta vreme), opereta pentru 
copii „Sfârlă Năzdrăvanul“ (premieră, Craiova 1979), Balada „Don Quijote“ pentru 
trompetă și orchestră, Concertino pentru oboi și orchestră. 

„Muzician robust, puternic, pasionat de arta din care-şi făcuse un adevărat 
mod de existenţă, dar şi o foarte solidă pregătire profesională.   
A studiat vioara de la vârsta de şase ani, studiile universitare urmându-le la 
Conservatorul de Muzică din capitală în perioada 1964-1969 la secţia de 
compoziţie-dirijat. Încă student, în ianuarie 1969 debutează ca dirijor la pupitrul 
orchestrei simfonice din Botoşani. A desfăşurat o activitate prodigioasă pe linia 
împrospătării repertoriului de concert, abordând ample lucrări simfonice şi vocal-
simfonice, cum ar fi operele în concert Cavalleria rusticana de P. Mascagni şi 
Traviata de G. Verdi, Cantata Carmina Burana de Carl Orff, Missa în Do Major 
pentru solişti, cor şi orchestră şi Simfonia a IX-a de L. van Beethoven, Simfonia a 
V-a în Do diez minor de Gustav Mahler, Simfonia în Do minor de D. Şostakovici, 
etc. A fost şi un compozitor prolific, lucrările sale, înzestrate cu semnificaţii de 
autoportret, reflectând vocaţia creatorului de a trăi fiecare gest artistic şi de a 
transmite prin el vibraţia unică a emoţiei estetice. Privind prin această oglindă 
intimă a spiritului, Marian Didu ni se dezvăluie într-un tumult de năvalnică 
descătuşare frământat de subtilităţile meşteşugului său şi mai cu seamă înfiorat, 
fascinat de a da glas expresiei muzicale pline de căldură, de sinceritate şi fantezie. 
A scris muzică de teatru, muzică de cameră, nouă simfonii, lucrări concertante, 
etc., o bună parte dintre ele fiind executate în primă audiţie pe scena sibiană de 
concert. A creat şi muzică religioasă - două Liturghii, Recviemul ortodox pentru 
solişti, cor şi orchestră, Stabat mater pentru solişti, cor şi orchestră etc. - acestea 
constituind un prinos de gând curat adresat lumii, valenţele umaniste ce au stat în 
atenţia autorului nefiind greu de depistat. Prin ceea ce a realizat în pasagera sa 
trecere prin viaţă, Marian Didu se dovedeşte a fi fost nu numai un muzician 
profund, ci şi un rafinat om de cultură”. (Nicolae Scutea) 

 
 
 
 



       

FELIX  MENDELSSOHN-BARTHOLDY  
(1809 - 1847) 

 
             Exponent strălucit al romantismului 
muzical, Felix  Mendelssohn-Bartholdy şi-a 
început studiile de timpuriu, cu pedagogi renumiţi, 
precum J. Moscheles şi C. Zelter. Se impune încă 
din copilărie în viaţa muzicală: la vârsta de nouă 
ani debutează ca pianist, iar la şaptesprezece ani 
scrie celebra Uvertură de concert “Visul unei nopţi 
de vară”.  
             A întreprins turnee îndelungate ca pianist, 
organist şi dirijor - în Franţa, Anglia şi Italia, iar ca 
şef de orchestră - a condus renumitul ansamblu 
“Gewandhaus” din Leipzig şi a readus în prim-plan creaţia bachiană insuficient 
cunoscută la acea vreme. Promotor neobosit al vieţii muzicale germane, el va 
înfiinţa Conservatorul din Leipzig şi îl va reorganiza pe cel din Berlin.  
             În creaţia sa, Mendelssohn-Bartholdy a abordat aproape toate genurile. A 
compus cinci simfonii, uverturi, concerte, Oratoriile “Paulus” şi “Elias”, muzică de 
cameră, lieduri, lucrări pentru orgă. 

Creaţia concertantă, bogată şi diversă, se constituie în una dintre 
dominantele personalităţii artistice a compozitorului. Din anul 1822 datează două 
concerte pentru pian şi orchestră de coarde (descoperite postum în arhiva 
berlineză), în aceeaşi perioadă de căutări fiind scris şi Concertul în Re minor 
pentru vioară şi orchestră de coarde (lansat în circuitul concertistic de marele 
violonist Yehudi Menuhin). Au urmat concertele pentru două piane şi orchestră, în 
Mi major (1823) şi, respectiv, La bemol major (1824), precum şi Concertul în Re 
minor pentru vioară, pian şi orchestră (1823). După aproape un deceniu, 
Mendelssohn-Bartholdy revine la genul concertant şi creează două concerte pentru 
pian şi orchestră, în Sol minor (1831) şi, respectiv, în Re minor (1837), intersectate 
de alte lucrări de efect dedicate aceluiaşi instrument: Capriccio brillant, op. 22, 
Rondo brillant, op. 29, Serenada şi Allegro giocoso, op. 43.  

Ultima sa creaţie în domeniul concertant este şi cea mai cunoscută: 
Concertul în Mi minor pentru vioară şi orchestră, op. 64, lucrare ce i-a sporit 
considerabil faima, aşezându-l în rândul marilor compozitori de gen. Acest celebru 
opus, intrat în repertoriul tuturor marilor violonişti ai lumii, s-a impus încă de la 
început prin caracterul eminamente romantic, dominat de o sensibilitate deosebită, 
precum şi datorită elementelor de virtuozitate, ce solicită din plin resursele tehnice 
ale interpreţilor. Concertul a fost dedicat violonistului Ferdinand David, el 
prezentându-l în primă audiţie la data de 15 martie 1845.  

Lucrarea evidenţiază obişnuita structură tripartită, mişcările fiind însă 
legate prin ingenioase tranziţii.  

Prima parte (Allegro molto appassionato) este construită în formă de 
sonată, în parcursul melodic impunându-se trei idei muzicale cu expresii diferite. 

Poetica mişcare mediană (Andante), cu o arhitectură de lied tripartit, se 
bazează în secţiunile extreme pe o temă melancolică expusă de vioara solistă, 
secţiunea de mijloc impunând o idee contrastantă în tonalitate minoră. 

Precedat de o scurtă introducere (Allegretto non troppo), în care 
instrumentul solist intonează o delicată cantilenă, finalul (Allegro molto vivace) 
evoluează pe coordonatele unei mişcări strălucitoare şi pline de energie. Două 
elemente tematice stau la baza construcţiei sonore, prezentarea lor sugerând, 
totodată, agilitatea şi virtuozitatea debordantă ce caracterizează parcursul solistic. 
Tema principală se distinge prin caracterul sprinten şi avântat. 

 
 

CLAUDE  DEBUSSY 
(1862 - 1918) 

 

Compozitor, pianist, dirijor şi critic muzical, 
Claude Debussy s-a remarcat destul de târziu în 
viaţa muzicală a vremii lui. La început, a dorit să 
devină un virtuoz al pianului: a fost un copil ciudat 
însă, cu toate acestea, a reuşit să se afirme ca 
excelent pianist, fiind primit la conservator la vârsta 
de zece ani. Doi ani mai târziu, era suficient de 
pregătit pentru a aborda Concertul în Fa minor de F. 
Chopin. Mai târziu, a abandonat ideea unei astfel de 
cariere, după ce a ratat examenele de pian din 1878 
şi 1879. Fire necomunicativă, Debussy a ilustrat 
exemplar tipul studentului rebel, improvizând mai tot 

timpul.  
În anul 1880, participă la cursurile de compoziţie ale lui Ernest Guiraud. 

Sub oblăduirea sa, Debussy a câştigat locul al doilea la celebrul Concurs “Prix de 
Rome” (în 1883) şi Premiul I în anul următor, cu o cantată, L'enfant prodigue, 
compusă pe textul lui Édouard Guinand - lucrare ce i-a oferit posibilitatea să obţină 
o bursă de studii la Vila de Medici - Roma, pentru o perioadă de trei ani. 

Apariţia creaţiei muzicale a lui Debussy inaugurează un curent absolut 
novator: impresionismul muzical. Creator al unor noi “culori” muzicale, în 
încercarea lui de a redefini principiile noii estetici muzicale, compozitorul afirma: 
“Muzica nu este o dublură a versului, ea îi creează o dimensiune nouă”. Melodiile 
lui Debussy apar ca nişte broderii de arabescuri pe un fond armonic încărcat de 
culorile diferitelor combinaţii timbrale instrumentale. Aceste armonii, altfel 
sonorizate, sunt puse în lumină ca nişte “pete de culoare”. Prin urmare, Debussy 
este considerat revoluţionarul care, cu Preludiu la după-amiza unui faun (1894), a 
jalonat noua muzică a secolului XX.  

În anul 1888, călătoreşte la Bayreuth, unde se entuziasmează în faţa artei 
wagneriene, dar după doar un an, revine la înclinaţiile sale pentru muzica rusă. Un 
an mai târziu, este admis în Societatea Naţională de Muzică (unde, în 1893, i se 
prezintă prima lucrare importantă - Cvartetul de coarde). În anul 1892, Maurice 



       

Maeterlinck scrie Pelléas et Mélisande, iar Debussy se arată încântat şi dornic de a 
transpune textul pe muzică.  

Ascensiunea sa continuă în anul 1899, cu prima audiţie a Nocturnelor 
pentru orchestră. Începând din 1903, Debussy începe să compună seria lucrărilor 
de maturitate. Astfel, cu Stampe, Marea, Insula veselă, Imaginile, Colţul copiilor, 
cele două volume de Preludii şi două de Studii, el consacră un nou stil de scriitură 
pentru pian, cea mai importantă de la Chopin. 

 
Leon Bakst - Vaslav Nijinski în rolul Faunului 

 
Lucrarea care a atras asupra lui Debussy, 

în anul 1893, toate privirile lumii muzicale, este, 
fără îndoială, Prélude à l'après-midi d'un faune 
(Preludiu la după-amiaza unui faun), inspirat 
dintr-o eglogă a lui Stéphane Mallarmé. Ea degajă 
o atmosferă sonoră diafană, de un visător lirism, cu 
un specific coloristic aparte, putând fi caracterizat 
ca o chintesenţă a noului curent muzical ce va lua 
mai târziu numele de impresionism. După cum 
însuşi compozitorul mărturisea, “După-amiaza unui 
faun nu pretinde să facă o sinteză a poemului. Sunt 
mai curând decorurile succesive prin care trec 
dorinţele şi visele Faunului, în fierbinţeala după-
amiezii de vară. Ostenit de a urmări fuga sperioasă 
a nimfelor şi naiadelor, Faunul se lasă furat de un 
somn îmbătător”. 

Preludiul simfonic “la după-amiaza unui 
faun” a fost prezentat, în primă audiţie, la Paris (22 decembrie 1894), sub bagheta 
lui Gustave Doret. Ulterior, lucrarea i-a sugerat lui Vaslav Nijinski, o transpunere 
coregrafică pentru Compania “Ballets Russes”. Premiera baletului (Théâtre du 
Châtelet, Paris, 29 mai 1912) - “excentrică” şi eliberată de orice urmă de cenzură 
conceptuală -, a atras asupra lui Nijinski nenumărate critici, subiectul 
controverselor iscate centrându-se pe maniera “scandaloasă” în care 
nonconformistul balerin a interpretat rolul Faunului. 

 
 

MAURICE  RAVEL 
(1875 - 1937) 

  

 Reprezentant de seamă al impresionismului 
muzical, Maurice Ravel și-a demonstrat de timpuriu 
calitățile de excepție, fiind admis la numai 12 ani la 
Conservatorul din Paris, unde a studiat cu Gédalge și 
Fauré. În afară de activitatea dirijorală pe care a 
desfășurat-o într-o măsură redusă în ultimul deceniu al 

vieții sale și de puținele lecții predate (unul dintre elevii săi a fost R. Vaughan 

Williams), Ravel s-a dedicat exclusiv compoziției. Considerat unul dintre cei mai 
importanți orchestratori ai secolului, el s-a impus datorită originalității concepției, 
expresia sonoră fiind rodul unor inedite combinații timbrale, grefate pe o viziune 
proprie privind posibilitățile diferitelor compartimente instrumentale. Printre lucrările 
sale se numără baletele „Adelaide ou le langage des fleures“, „L’enfant et les 
sortilèges“, poemul coregrafic „La valse“, două concerte pentru pian și orchestră, 
muzică de cameră, lucrări orchestrale („Bolero“, „Rapsodia spaniolă“), lieduri. 

Compus în anul 1928, „Bolero“ este o lucrare plină de culoare și pitoresc, 
evocând, prin ritmica ei caracteristică, dansul popular spaniol cunoscut sub acest 
nume. Clădit cu o excepțională măiestrie orchestrală, opus-ul se bazează pe o 
temă dansantă pe care autorul a mărturisit că ar fi auzit-o pe străzile Parisului. 
Tema, cu inflexiunile ei specific orientale, 

 
se repetă obsedant, crește în amploare sonoră și devine tot mai insistentă, fără a 
implica variații de ritm sau schimbarea tonalității. De fiecare dată însă, melodia 
este îmbrăcată într-un veșmânt orchestral din ce în ce mai bogat; din acest punct 
de vedere, lucrarea este un studiu de orchestrație, cum spunea cu modestie chiar 
Ravel. Rând pe rând, toate partidele instrumentale intră în desfășurarea acțiunii 
simfonice, contribuind la sporirea tensiunii sonore care, atunci când atinge punctul 
culminant, determină modificarea tonalității și o variație a melodiei, piesa 
terminându-se cu o accelerare spectaculoasă a ritmului originar. 

 

 


