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REZUMAT 
Metoda în interpretarea muzicală este calea de realizare și concretizare a demersului 
interpretativ al muzicianului. Metoda permite suprimarea îndoielilor, a ignoranței și 
eficiența studiului. Metoda implică atât procesul de interiorizare și aprofundare a semnaticii 
textului muzical, cât și concretizarea sonoră, adică găsirea modalităților optime de 
exprimare a rezultatului identificării semnificațiilor codate în partitură. La învățarea prin 
metodă este conștientizat țelul, mijloacele fiind adaptate acestuia. Metoda interpretului 
presupune folosirea justă a principiilor de bază ale interpretării, adaptate diversității 
repertoriului. Metoda profesorului presupune, pe lângă acestea, suplețe în coordonarea 
procesului de învățare demarat de către student. Rolul profesorului este de a fi un ghid al 
evoluției progresive a studentului, prin înțelegere și motivație. 

Cuvinte cheie: crez, metodă, coordonate interpretative generale și specifice 

CREZ ȘI METODĂ 
Conceptele cheie de la care pornesc sunt CREZ și METODĂ în interpretarea muzicală. 
Interpretarea muzicală este un domeniu artistic care, pentru a fi explorat la cotele sale cele 
mai înalte, are nevoie în primul rând de un CREZ artistic pe care să își fondeze demersul 
interpretativ și apoi de o METODĂ prin care să se poată concretiza concepția interpretativă. 

Fiecare capodoperă muzicală este un fenomen care trăiește prin interpret, iar acesta 
trebuie să îl perceapă în primul rând în semnificația sa spirituală. Dacă ne referim la CREZ, 
este important să ascultăm vocea Maeștrilor, aceasta ne va ajuta să ne găsim propriul 
Maestru interior. Dinu Lipatti a fost și va rămâne un model pentru mine, un model de 
muzician  (pianist și compozitor) și de om.   
   Actul interpretativ este un fenomen în sine, pentru care interpretul investește toată 

energia sa din dorința de a exprima semnificațiile creațiilor muzicale. În sala de concert se 
formează un triunghi interactiv: compozitor, interpret, ascultător, iar țelul interpretării este 
comuniunea spirituală cu publicul căruia îi este adresată muzica. CREZUL este doar 
argumentul, realizarea însă, trebuie să se bizuie pe o METODĂ. Metodă în interpretare, 
metodă în predare sunt acele căi pe care le trasăm conștient pentru a ajunge la țelul dorit. 

  Pornesc de la CREZ pentru a realiza cât mai bine direcțiile principale ale profesiunii 
mele: latura interpretativă și latura pedagogică. CREZUL este cel care îmi dă imboldul de a 
realiza cât mai bine tot ceea ce îmi stă în putință. El este verticala care susține întreaga mea 
activitate. METODA este cea care se dezvoltă pe orizontală, pe măsură ce experiența se 
îmbogățește, iar cercul preocupărilor se lărgește. 
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       Metoda este un factor conștient de realizare, de concretizare a demersului 
interpretativ. M-a preocupat diferența dintre metoda interpretului (parcursul individual) și 
metoda pedagogului (direcționarea discipolului).  
     Olivier Reboul pune într-o carte de filozofie a interpretării problema învățării. „A 
învăța, în toate domeniile, presupune o motivație (adică tot ceea ce derivă din crezul 
artistic) și o practică eficientă pe care omul o face prin metodă. Metoda este o școală a 
economiei de mijloace”.9 Diferența dintre învățarea prin încercări și învățarea prin metodă 
constă în primul rând în faptul că la învățarea prin metodă este conștientizat țelul, modelul. 
Ţelul conștientizat ne permite să controlăm fiecare încercare, să economisim tatonările și 
să reducem astfel greșelile. Metoda permite suprimarea riscurilor și eficiența studiului.  
      A nu se confunda metoda cu constrângerea. Nu e bine să impunem forțat altora 
convingerile noastre. În artă adevărul poate fi exprimat în nenumărate feluri, iar țelul 
învățării metodice este de fapt să descoperi „a învăța cum să înveți”.  
     De ce avem nevoie de Maeștri? Maestrul nu trebuie să ne „teleghideze”, el are rolul de 
a ne face să ne punem noi înșine întrebări pentru a ne găsi fiecare Maestrul interior.10 Rolul 
profesorului este de a fi un ghid al evoluției progresive, prin înțelegere și motivație.  
    În acest sens, metoda abordată de interpret în studiu și metoda de predare diferă în 
sensul că relația interpretului cu Maestrul său interior este directă, pe când în predare 
profesorul, pe baza experienței sale, îl face pe discipol să își descopere propriul Maestru 
interior. De aceea, orice metodă nu poate elimina totuși încercările fiecăruia pe calea sa.  
           Metoda interpretului presupune folosirea principiilor de bază ale interpretării 
muzicale, adaptate diversității repertoriului. Metoda de predare presupune, pe lângă 
acestea, suplețe în coordonarea procesului de invațare al studentului.  
     Crezul artistic, reflectat în plan didactic, aduce primatul formării imaginii artistice în 
preliminariile învățarii, descoperirea organizării sensurilor, structurii și proporțiilor din 
textul muzical. În zilele noastre foarte mulți teoreticieni și practicieni recomandă 
memorizarea cât mai rapidă a textului, fiindcă aceasta implică atenție la toate elementele 
de limbaj muzical conținute de acesta și conștientizarea lor.  
      Mental play – studiatul fără pian este recomandat de Chuan Chang într-o amplă tratare 
a practicii pianistice,  după o metodă de Yvonne Combe (elevă a lui Debussy)11. Acesta 
deosebește cinci feluri de metode de bază ale memorării: memoria mâinilor, audio – tactilă; 
memorizarea muzicii, a elementelor ei: melodie, ritm, expresie, emoții; memoria vizuală, 
fotografică; memoria claviaturii asociată cu cântatul mental; memoria teoretică.  
      După părerea mea, în demersul interpretativ, memoria teoretică ar fi cea care oferă 
perspectivă, simțul formei – atât de necesar, apoi memorizarea elementelor de limbaj, care 
se coagulează în semnificații și se transmit cu expresie. Pentru cei dotați pe vizual – 
memoria vizuală ajută la formarea imaginii sonore, dar nu o pot apoi suplini, ea trebuie să 
treacă în sfera auditivului. De mare importanță după părerea mea  este memorizarea audio-

                                                             
9 Olivier Reboul. Qu’est-ce qu’apprendre? Pour une philosophie de l’enseignement (Ce înseamnă a 
învăţa? Pentru o filozofie a predării), Presses Universitaire de France, Paris, 1980, pg. 56 
10 Sfîntul Augustin – discipol al lui Platon, în cartea sa „De magistro” – afirma că petru a învăţa este 
de ajuns să redescoperim adevărurile eterne pe care fiecare le avem în noi, fără să ne dăm seama.” 
– Olivier Reboul, op. cit. , pg. 169 
11 Chuan C. Chang. Fundamentals of Piano Practice, Library of Congress Control Number 
2007907498, on line: http://www.pianopractice.org/ 
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tactilă, care oferă siguranța pe claviatură, dând întregului corp posibilitatea să participe, să 
„cânte”. În interpretarea în concert, legătura strânsă dintre tactil și auditiv este de mare 
importanță, mai ales pentru feed-back-ul primit pe ambele căi. Dar, de fapt, toate aceste 
„memorii” sunt asociative, rezultatul educării fiecăreia fiind, în final, o potențare reciprocă 
eficientă. 
      Pentru studenții sensibili pe latura vizuală, memoria vizuală este într-adevăr cea care 
are mare importanță. Pentru aceștia sunt foarte utile semnele grafice suplimentare 
adăugate de profesor, reliefarea și conturarea prin semne grafice cât mai sugestive a 
intențiilor existente deja în partitură, dar „insuficiente” pentru cei care nu reușesc să 
pătrundă într-un nivel mai aprofundat al expresiei. Personal, îmi place să folosesc edițiile 
revăzute către B. Bartók, ale Preludiilor și Fugilor de J. S. Bach sau a Sonatelor pentru pian 
de W. A. Mozart., în care intențiile muzicale sunt explicitate prin microfrazări interioare sau 
prin accentele potrivite puse la locul potrivit.  
    Revenind la cartea lui Chuan C. Chang, aceasta se dovedește a fi o lucrare complexă, 
având în vedere întrebările pe care trebuie să ni le punem acum, la început de secol XXI. 
Totul se precipită în învățarea limbajului muzical, datorită dezvoltării moderne a construcției 
mecanismelor pianelor, a răspândirii școlilor de muzică și în țări precum Japonia, China, 
Coreea. Ca europeni suntem nevoiți să acceptăm provocările muzicienilor din aceste țări, 
care vin cu o viziune proaspătă și poate mai „științifică” a modului de interpretare și de 
educare a talentului muzical. Metoda Suzuki, care se adresează începătorilor, unii viitori 
profesioniști, a fost adoptată pe tot mapamondul cu succes. Noua viziune asupra învățării, 
soluțiile propuse au fost preluate și de către europeni în vederea optimizării timpului de 
învățare. 
     O interesantă perspectivă asupra problemelor interpretării pianistice a fost realizată 
de către Ana Pitiș și Ioana Minei în Teoria comportamentului pianistic. Se demonstrează 
necesitatea construirii unui comportament pianistic: „tânărul pianist trebuie să ajungă să 
gândească muzica, să opereze cu sunetele făurite în auzul său nterior și să reușească să 
redea prin sunetele pianului cantitatea de informații necesară transmiterii către ascultător 
a imaginii făurite, în integralitatea, în plenitudinea lui”.12 
      Am adoptat în interpretare și în predare acea „intonare” a sunetelor cerută de 
Maestrul Sergiu Celibidache, care dă într-adevăr acea energie necesară interpretului, 
precum unui cîntăreț, pentru evidențierea expresivității intervalelor. Astfel, înlănțuirea 
intervalelor are viață, sunetul „pulsator” transmite fluxul sonor spre ascultător. Organizarea 
interioară a discursului muzical se dovedește atunci a fi bine concepută, când muzica ne 
poate purta pe aripile ei tocmai prin energia pulsatorie bine ordonată. Relația care o avem 
chiar cu Universul prin puls, timp și accent în muzică este interesant expusă de către Tobias 
Mattay în cartea sa13, complexă și vizionară pentru început de secol XX. 
     Comanda auditivă pentru astfel de sunete este fără îndoială mai conștient realizată și 
are grijă de calitatea sunetelor emise. Fiindcă sonoritatea este de fapt materialul sensibil al 
muzicii. Sonoritatea este perceput ca „ambalaj” al sensului muzical, dar acest „ambalaj” 
este foarte important pentru a-l atrage pe ascultător în sala de concert și pentru plăcerea 
în sine a actului interpretativ. Fiindcă amprenta sonoră a fiecărui pianist este dată de 

                                                             
12 Op. cit. pg.. 45 
13 Mattay, Tobias. Muzical interpretation. Its laws and priciples, and their application în Teaching and 

Performing, Stanbope Press, Boston, 1913, pg. 151. 
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SONORITATE, trebuie insuflată discipolului dorința de a-și rafina formarea sunetelor în 
funcție de sonoritățile pe care dorește să le obțină, să il diversifice în funcție de cerințele 
expresive ale dinamicii muzicale.  
     O atenție deosebită se va da exercițiilor care se pot face în acest sens.. Consider 
important ca exercițiile preliminare să pregătească aparatul fizic al interpretului pentru ca 
acesta să reacționeze eficient la cele mai fine cerințe ale auzului și ale dorinței de 
concretizare a imaginii muzicale interioare.  
 Recomand instrumentiștilor exerciții stereotipe precum: game, arpegii, acorduri în 
dinamică diferită, cu intenții clare, care să pună atenția la încercare și să permită 
conștientizarea modului în care se produc schimbările, viteza de reacție a organismului, cu 
ce mijloace poate fi îmbunătățită. Recomand chiar improvizații pe aceste elemente, pentru 
dezvoltarea imaginației sonore și a percepției senzațiilor corpului.  
     Tehnica însă nu își are rostul fără a fi pusă în slujba artei, a mesajului muzicii. Exercițiile 
pe care le propun sunt doar atelierul necesar diversificării mijloacelor de exprimare ale 
fiecăruia. Acestea trebuie legate de imaginea muzicală în toată complexitatea ei. 
     Pentru a interpreta o lucrare a unui compozitor e necesar să educăm simțul formei 
muzicale, atât în interpretarea proprie, cât și în ceea ce cerem discipolilor noștri. Aceasta 
presupune o analiză atentă și detaliată. 
     Apoi este importantă atitudinea în interpretare. Așa cum un orator își „clădește” 
conștient discursul pentru a impresiona auditoriul, interpretul trebuie să construiască cu 
luciditate, în studiu, edificiul sonor, cu modalitățile cele mai adecvate14 și eficiente. 
      După aceea însă, așa cum Dinu Lipatti îi sfătuia pe discipolii săi: „va trebui ca la carcasa 
de beton a scrupulozității față de text să adăugăm toate acele lucruri de care are nevoie o 
casă pentru a fi terminată: elanul inimii noastre, spontaneitatea, libertatea, diversitatea de 
sentimente etc...”  
      Între însemnările lăsate de Ana Voileanu – Nicoară15 găsim o referire la ceea ce spunea 
George Enescu despre stările deosebite pe care le experimentează un interpret: „În fața 
operei de artă există două stări de spirit: reveria și concentrarea. Deși sunt două lucruri 
foarte diferite, a visa în mod util sau a urmări un vis activ dirijat, ambele stări sunt prezente 
în viața artistului.”. Pentru a atinge aceste stări nu există decât experimentul individual, iar 
orice metodă exterioară este de prisos.  
      Din această cauză consider, adoptând părerea lui O. Reboul, preluată de la Sf. Augustin, 
că profesorul îl ajută pe discipol să-și descopere propriul Maestru interior, evoluând spiritual 
în acest fel. „Adevăratul tușeu al pianistului este altceva decât o tehnică bună, este 
rezultatul unui om care a fost transformat16.” Satisfacția „transformării” interioare a celor 
pe care îi îndrumi este cea mai mare răsplată a efortului profesorului, o dovadă că a existat 
o metodă, o cale. 

                                                             
14 Valentina Sandu-Dediu, Alegeri, atitudini, afecte: despre stil şi retorică în muzică, Ed. Didactică şi 
Pededagogică, Bucureşti, 2010, pg.268 „Este interpretul oratorul? Ar trebui, rolul său fiind, în 
principal, acela de a-şi exercita forţa de persuasiune asupra auditorului. Interpretul memorează un 
discurs elaborat de altcineva însă, şi îl pronunţă. Astfel, compozitorul depinde în mare măsură de 
abilităţile interpretului” 
15 Ana Voileanu-Nicoară. Contribuţii la problematica interpretării muzicale. Prefaţă şi antologie 
documentară Ninuca Oşanu Pop, Ed. MediaMusica, Cluj-Napoca, 2007, pg. 54. 
16 Karlfried Graf Durckheim, op. cit. pg 22. 
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   Este foarte important felul în care privim relația profesor – student și să intuim ceea ce 
are el nevoie să descopere prin intermediul nostru. Metoda cu care îi atragem pe discipoli 
este găsirea modului în care se pot educa tinerii fără a le distruge capacitatea de a percepe, 
ei înșiși, adevărul artistic. Ei percep totul mult mai natural când li se oferă posibilitatea de a 
avea propriul discernământ. Cu convingeri proprii ei pot transmite muzica lor într-un mod 
mult mai convingător și mai „proaspăt”.  
     Uneori este important modelul artistului, care exemplifică și oferă soluții practice și de 

moment. Alteori este cazul când profesorul trebuie să devină artistul care își dezvoltă și 
dezvoltă imaginația, fantezia sonoră, capacitățile sale artistice pentru a le putea transmite 
la rândul său. Undele prin care se propagă fluidul comunicării sunt foarte fine și subtile și 
de multe ori nu este nevoie de cuvinte, ci de prezența Maestrului (la rândul său un 
interpret). 

    Despre Calea pe care o propun în interpretare, de la demersul interpretativ la 
interpretarea în public a unei lucrări: conștientizarea coordonatelor prezente în textul 
muzical și a celor specifice realizării acestora. 
   Dacă demersul este identificare a sensului intrinsec muzicii, prin procesul de 

interiorizare, de aprofundare a semanticii textului muzical, metoda duce la concretizarea 
sonoră prin procesul de exteriorizare a rezultatelor aprofundării semanticii textului muzical 
și a găsirii căilor de exprimare optime.  
    Coordonatele generale sunt legate de crez, de reprezentare creativă, dar și de precizia 

cu care se decodează un text muzical. Coordonatele specifice – adică modalitățile de 
abordare propriu-zisă a instrumentului - presupun experiență, practică și se relevă printr-o 
metodă adecvată redării fiecărui text muzical în parte, cu toate caracteristicile sale.  

   Cartea mea de autor Coordonate generale si coordonate specifice ale interpretării 
muzicale, tipărită la Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 este o oglindire a 
căutărilor mele și o parte din Calea urmată pe drumul inițierii în muzică. În ea am încercat 
să sintetizez acele coordonate care ne ajută să ne orientăm în demersul nostru interpretativ, 
de la decodarea partiturii până la interpretarea piesei ca act de re-creare a ei. Am deosebit 
coordonatele descoperite în: coordonate generale și coordonate specifice. 
      Coordonatele generale ale unei interpretări muzicale, cadrele obiective ale acesteia, 

sunt cuprinse în  partitura muzicală și se constituie din împletirea elementelor de limbaj 
muzical. Ele sunt cele prin care se gravează în partitură „codul” mesajului spiritual. 
Decodarea corectă presupune încadrarea în acei parametri care duc la formarea unei 
imagini sonore conformă cu dorința compozitorului și purtătoare a semnificațiilor cu care 
acesta le-a încărcat. 

   Coordonatele specifice ale unei interpretări muzicale reunesc aspectele legate de 
conturarea sonoră efectivă a imaginii muzicale (ca sinteză a elementelor de limbaj muzical) 
și aspectele legate de pregătirea și de cizelarea interpretării efective, specifice - la 
instrument sau în ansambluri camerale.   

  Conștientizarea ansamblului acestor coordonate și integrarea lor în interpretarea 
propriu-zisă este o metodă care asigură eficiența studiului în vederea atingerii țelului 
propus: o interpretare care concordă cu cerințele compozitorului, dar în același timp plină 
de unicitatea interpretului, prin care este exprimat sensul profund al lucrării interpretate.  
   Astfel crezul muzical se exprimă, cu ajutorul metodei, în și prin actul viu al interpretării 

muzicale originale, unice. 
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