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REZUMAT 
Cercetarea de față aduce în discuție un punct de vedere teoretic, estetic, stilistic şi 
interpretativ asupra artei acompaniamentului muzical la instrumentele cu claviatură, dar 
şi asupra artei cântului, prin analiza unor principii, constatări sau observaţii legate strict de 
activitatea didactic-profesională de corepetiţie. Treptat, câmpul inițial al cercetării a fost 
extins de la problemele teoretice privind generalizarea mijloacelor şi procedeelor 
pianistice, precum şi a experienţelor didactice acumulate în decursul anilor și prin 
consultarea unui vast material bibliografic (din domeniul tehnicii vocale, instrumentale, a 
regiei, coregrafiei, dirijatului etc.), la elaborarea unei lucrări despre arta interpretativă 
pianistică. Fenomenul artei acompaniamentului vocal-instrumental este perceput din mai 
multe unghiuri: estetic, muzical, filozofic, pictural și poetic, precum şi al relaţiilor dintre 
frazele muzicale, teme și motive. Se formulează opinii personale legate de elemente de 
analiză muzicală cum ar fi forma, ritmul, melodia și elemente din arta interpretativă 
pianistică; de asemenea despre tuşeu, frazare, pedalizare, ritm, ton, unitate de stil etc.; și 
despre arta interpretativă vocal-instrumentală, cum ar fi simbioza muzică-poezie și relaţia 
dintre solistul vocal şi pianistul acompaniator. Cercetarea deschide o anumită perspectivă 
asupra interpretării, prin care numeroasele lucrări vocal-instrumentale compuse de-a 
lungul timpului îşi vor putea afla împlinirea artistică în sălile de concert, în compania celor 
doi artişti colaboratori:  solistul vocal şi pianistul acompaniator.  
  
Cuvinte cheie 
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INTRODUCERE 
Din vastul domeniu al artei muzicii interpretative, un gen deosebit de bogat îl constituie 
muzica instrumentală cu acompaniament. Procesul de emancipare a instrumentelor 
muzicale a început în secolul al XVI-lea, în plină înflorire a artei vocale renascentiste. El s-a 
produs pe mai multe căi, una din ele fiind cea a transcripţiilor instrumentale, acestea fiind 
realizate de cele mai multe ori pentru lăută (luth). Fiind un instrument foarte răspândit în 
epocă, acesta a îndeplinind rolul pe care îl va avea pianul în secolul al XIX-lea, în circulaţia 
noilor creaţii muzicale. Lăuta era atât un instrument independent, cât şi de 
acompaniament pentru voce. În transcripţiile madrigalelor pentru voce şi lăută, linia 
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melodică superioară era repartizată vocii, în timp ce instrumentul prelua întreaga ţesătură 
polifonică. Muzica vocală a cappella a fost răspândită în diverse versiuni instrumentale, 
alături de forma sa originală. Acompanierea vocii de către un instrument datează din cele 
mai vechi timpuri şi a evoluat odată cu dezvoltarea limbajului muzical. 
 
PARCURS ISTORIC AL OPŢIUNILOR TIMBRALE CU PRIVIRE LA ACOMPANIAMENTUL 
INSTRUMENTAL 
Pe vremea trubadurilor (secolele al XII-lea și al XIII-lea), dublarea vocii principale a devenit 
forma cea mai rudimentară de acompaniament. În Renaştere, instrumentele se adăugau 
vocilor pentru a le spori sonoritatea, procedeu folosit ulterior sporadic, însă care nu a fost 
abandonat nici până în ziua de azi (cântecul de mase). Acest fel de acompaniament poartă 
numele de acompaniament ad libitum. În Evul Mediu, apare foarte rar, mai ales sub forma 
unui fundal muzical ritmic susţinut de instrumentele de percuţie, acompaniamentul 
obligat, adică acompaniamentul independent de melodie, care este propriu stilului 
omofon. Acest procedeu a fost folosit mai mult în Renaştere, în corurile cu scriitură 
acordică (madrigal, villanella, chanson etc.), unde interesul muzical era concentrat, în 
unele cazuri, la vocea superioară. Acompaniamentul a fost realizat de către un singur 
instrument, în funcţie de necesităţi: lăută (luth), harpă, clavecin, pian, orgă sau de 
grupurile instrumentale care, cu timpul, şi-au mărit numărul de instrumente, ajungându-
se astfel la orchestra simfonică: 

 
 Lucrările vocale polifonice puteau fi executate şi de alte instrumente sau de diverse 
grupuri instrumentale. Acestea uneori dublau vocile, alteori le înlocuiau parţial sau în 
totalitate. Dublarea corului prin orgă în muzica religioasă . . . devine frecventă pe la 
sfârşitul secolului al XVI-lea. În acelaşi scop, muzicienii veneţieni utilizează grupuri de 
instrumente cu coarde şi de suflat. Existau cazuri în care aceeaşi piesă polifonică se 
putea executa atât a capella, cât şi de un grup instrumental” (Comes, 1984, pp. 114-
115). 

 
 Acompaniamentul muzical se constituie deplin, suplu şi mai variat în perioada 
apariţiei procedeului monodiei acompaniate, operei în Italia, song-ului în Anglia şi a l'air 
de cour în Franţa, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. La vechii greci, 
acompaniamentul instrumental al monodiei (aulodie, chitarodie) avea, probabil, la bază, 
heterofonia, termen amintit în scriiturile epocii, fără precizări detaliate. Aceasta, similar 
polifoniei paralele, nu răspunde unor comandamente verticale, ci este integrată în fluxul 
linear monodic, pe care îl „îngroaşă” sau îl „subţiază” într-un mod intermitent. 
 Muzica instrumentală din Renaştere s-a dezvoltat în umbra muzicii vocale, 
împrumutându-i chiar şi repertoriul. Din secolul al XVII-lea, muzica instrumentală îşi 
câştigă independenţa, rolul său de până atunci fiind acela de acompaniere sau înlocuire a 
vocii umane. Diferite instrumente cu claviatură, precum și instrumente cu coarde şi de 
suflat se perfecţionează tot mai mult, ajungând la o bogăţie de expresie nemaiîntâlnită 
până atunci. Încep să fie utilizate instrumentele soliste și ansamblurile instrumentale, se 
creează un repertoriu propriu destinat muzicii instrumentale şi se constituie orchestra. 
 În Barocul muzical încep să se cristalizeze formele muzicale noi sau derivate ale 
Renaşterii, cu caracter specific instrumental. Noţiunea de concert, având la originile ei 
muzica vocală, implică participarea instrumentelor: o prestaţie colectivă artistică, unde 
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specifică rămâne opoziţia dintre solişti şi ansamblul instrumental. De asemenea, se 
cristalizează formele ciclice de suită şi de sonată, formate din mai multe părţi. Ricercarul 
dezvoltă pe plan instrumental vechea înşiruire de fraze melodice cu început imitativ a 
motetului polifonic, deschizând calea pentru apariţia fugii, o realizare semnificativă a artei 
polifonice.  
 Muzica instrumentală din epoca Barocului, pornind de la maeştrii italieni precum 
Frescobaldi, Corelli, Vivaldi, Scarlatti, pentru a se desăvârşi în mâinile celor germani ca 
Bach, Händel and Telemann, a făurit o nouă eră sub raportul complexităţii ei. Din acest 
motiv, „începând cu Barocul, întreaga evoluţie a muzicii europene se desfăşoară sub 
hegemonia celei instrumentale, mereu purtătoare a celor mai avansate cuceriri” (Comes, 
1984, p. 116). 
 Datorită regularităţii modului ei de structurare, muzica Barocului era una simetrică în 
comparaţie cu cea de construcţie preponderent asimetrică a Renaşterii. Alături de 
caracterul său instrumental, un al doilea stâlp de susţinere a stilului Baroc îl constituie 
cadrul armonic total. În Renaştere, ţesătura polifonică a fost simplificată prin ierarhizarea 
vocilor componente. Astfel, s-a păstrat în prim plan linia melodică a vocii superioare, apoi 
linia basului, iar celelalte voci au trecut într-un plan secundar, simplificându-se la maxim. 
În schimb, în Baroc a apărut basul cifrat, numit şi bas general sau basso continuo, 
procedeu ce presupunea notarea liniei melodice a vocii sopranului şi a sunetelor basului 
care, printr-o notare prescurtată (cifraj), indicau structura armonică. Această notare 
prescurtată, fiind atât de răspândită şi eminamente caracteristică epocii baroce, Hugo 
Riemann a denumit-o epoca basului general (Ger.: Generalbass – Zeitalter). 
 În sec. al XVI-lea, lăuta a fost preferată pentru posibilităţile ei tehnice şi varietatea 
timbrală a diferitelor tipuri, alături de celelalte instrumente cu coarde, a căror existenţă 
s-a datorat celebrilor lutieri din Cremona, Andrea Guarneri, Antonio Stradivari sau Nicolo 
şi Antonio Amati.  
 În secolul al XVII-lea, dominaţia lăutei continuă în special în Franţa. Literatura 
franceză pentru clavecin a avut o certă influenţă asupra stilului lăutei. Dintre 
instrumentele cu claviatură, clavecinul va exercita o dominaţie asupra secolului al 
XVIII-lea, iar în secolul al XIX-lea, supremaţia pianului se va supune altor legi.  
 Rolul lăutei este esențial în dezvoltarea genurilor instrumentale şi contribuie la 
înflorirea monodiei acompaniate. Lăuta se asociază cu vocea, îmbogăţind astfel discursul 
muzical. Vihuela şi chitara sunt, de asemenea, instrumente bine-cunoscute în Spania, însă 
acestea rămân în urma lăutei în ceea ce privește importanța. Progresele muzicii 
instrumentale transformă şi grupul instrumentelor cu coarde şi arcuş.  
 Familia veche a violelor apărute în secolul al XV-lea conținea violele da braccio (viola 
contralto, viola soprano, viola alto), violele da gamba (viola tenore, viola basso) şi vioara, 
acestea reprezentând un ansamblu cu ambitus foarte mare. Cu sonoritatea ei rafinată şi 
blândă, viola devine favorită în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, chiar dacă în acelaşi timp 
era concurată de ansamblul viorilor.  
 Modelul definitiv al viorii apare în secolul al XVI-lea. Sonoritatea sa strălucitoare o 
depăşeşte pe cea a violei. Treptat, vioara se afirmă prin intermediul muzicii de dans şi 
devine integrată în orchestră în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, astfel încât vioara 
devine instrumentul de concert preferat al virtuozilor. Viola, violoncelul şi contrabasul 
completează scara sonoră a familiei viorii, introducând cele mai variate nuanţe de culoare 
timbrală, în timp ce „instrumentele cu claviatură (orgă, clavicord, spinetă) angajează o 
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întreagă parte a muzicii pe calea unei virtuozităţi digitale în permanentă creştere, al cărei 
promotor în secolul al XVII-lea va fi clavecinul...” (Denizeau, 2000, p. 56).  
 Promovarea muzicii instrumentale în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea s-a realizat prin 
instrumente cu claviatură: orga şi clavecinul, apoi clavicordul şi pianoforte (strămoşul 
direct al pianului modern). Acesta din urmă însă nu va cunoaşte o reală dezvoltare decât 
după anul 1750.  
 Cele două epoci polifonice, Renaşterea şi Barocul, au prezentat modalităţi diferite de 
realizare a structurilor polifonice:  

1) Sub raportul priorităţii factorului melodic pe plan orizontal sau vertical; 
2) Sub raportul cadrului de desfăşurare modal sau tonal;  
3) Sub raportul caracterului vocal sau instrumental.  

 
 Aşadar, polifonia palestriniană şi cea bachiană reflectă două atitudini de bază ale 
gândirii polifonice: cea lineară (controlabilă intervalic, orizontal) şi cea armonică 
(elaborată pe o bază vertical-acordică). 
 După epoca bachiană, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, limbajul muzical intră într-o 
lungă perioadă omofonă, bazată pe armonia tonal-funcţională, prin cele două stiluri 
succesive, clasic şi romantic. De la Haydn la Beethoven, promovarea muzicii instrumentale 
continuă şi în Romantism, prin Schubert, Berlioz, Schumann şi Brahms. Abandonarea 
principiului basului continuu, predilecţia pentru tonal, continuarea folosirii scriiturii 
contrapunctice, o mai mare atenţie acordată celulei melodice, apoi a ideii de motiv 
muzical din punct de vedere arhitectural, sunt caracteristici ale epocii Clasicismului. Apare 
muzica „pură”, nesubordonată cuvântului, refuzând orice dimensiune programatică. În 
această epocă, creatorii se bucură de posibilităţile de materializare muzicală a 
fenomenului tonalităţii, simfonia, cvartetul de coarde şi sonata pentru clavecin 
reprezentând tiparele de gen cele mai potrivite pentru această materializare. 
Romantismul muzical marchează triumful muzicii instrumentale, după cum afirmă Gérard 
Denizeau într-un articol din enciclopedia Larousse: 

 
 Format de Reich şi influenţat poate de Gossec, Berlioz face timbrul să parcurgă un salt 
de cometă, creând în 1830 orchestra modernă, odată cu Simfonia fantastică. 
Simultan, pianul atinge apogeul prin Chopin, Schumann şi Liszt. Epoca romantică va 
coincide, de asemenea, cu un al doilea moment, cu apogeul unui gen deja vechi, 
opera, caracterizată în secolul al XIX-lea printr-o extraordinară extensie a tuturor 
elementelor structurale ale teatrului liric (Denizeau, 2000, p. 170). 

 
 Acompaniamentul muzical își reduce gradual rolul de acompaniator și este folosit tot 
mai mult în roluri principale de natură solistică. Dezvoltarea sa conduce, în acest sens, în 
secolele al XIX-lea şi al XX-lea, la prezenţa unor suprapuneri de planuri sonore egale ca 
importanţă. În ziua de astăzi, acompaniamentul îl întâlnim şi în muzica de divertisment. 
 În secolul al XX-lea, renunţarea la sistemul armonic-tonal, odată cu sfârşitul 
Romantismului, a dus la o serie de consecinţe importante, deschizând noi şi nebănuite 
perspective de dezvoltare. În prima jumătate a secolului al XX-lea au fost scrise numeroase 
simfonii, opere, sonate, cvartete, mise, cantate etc. Succesul genurilor vechi pare să 
rămână intact. În acelaşi timp, însă, consultând cataloagele cu lucrările muzicale ale 
marilor compozitori europeni din acea perioadă, cum ar fi Ravel, Schoenberg, Falla, 



MUSiQ Research Journal 1/2019 

 

277 
 

Prokofiev, Honneger, Bartók, Stravinski, Berg etc., realizăm că, la ascultarea acestor lucrări, 
încă de la Debussy au loc profunde mutaţii care le alterează esenţa. Astfel de exemple 
sunt: baletul, muzica religioasă, lucrările de Edgar Varèse etc. 
 
Arta acompaniamentului muzical la instrumentele cu claviatură 
Pentru a înţelege mai bine abordarea cercetării noastre, vom defini mai întâi termenul de 
acompaniament ca substantiv (fr. acompagnament, it. accompagnamento) şi ca verb (fr. 
accompagner), cu înţelesul de „a întovărăşi”, „a însoţi”. Acompaniamentul este o parte 
muzicală instrumentală sau orchestrală ce însoţeşte şi susţine un solist sau un ansamblu 
coral.  
 Până spre sfârşitul secolului al XV-lea, principalele instrumente muzicale vechi cu 
claviatură au fost orga, psalterionul, timpanonul şi clavicordul, iar la sfârşitul secolului al 
XVII-lea, acestora li s-a adăugat clavecinul. În jurul anilor 1500 au apărut şi alte 
instrumente cu coarde şi claviatură precum spinetta în Italia (numită épinette în Franţa), 
cembalul sau clavicembalul în Italia (clavecin în Franţa), virginalul în Anglia (asemănător cu 
spinetta) şi harpsichord-ul (un fel de clavecin cu două manuale). 
 Construirea pianului, în anul 1750, la Florenţa, s-a datorat constructorului de 
clavicembale Bartolomeo Cristofori. A fost primul clavicembal la care corzile erau lovite de 
ciocănele, capul acestora fiind îmbrăcat în pâslă. La acest instrument se putea cânta 
nuanţat, de la piano la forte, motiv pentru care constructorul său i-a dat numele de 
Gravecembalo col piano e il forte. Gravecembalo însemna cembalo con grave, adică un 
instrument cu rol de bas acompaniator. Denumirea sa iniţială a fost simplificată de însuşi 
Cristofori şi a rămas numai aceea de pianoforte. 
 Instrumentele cu claviatură s-au dezvoltat tot mai mult, ajungând la formele lor 
moderne, continuând să se perfecţioneze pe mai departe. Acompaniamentul muzical al 
vocii desfăşurat la clavecin, pian sau orgă, precum şi creaţiile pentru aceste instrumente, 
se bucură de o tot mai mare popularitate. Autorii diferitelor lucrări muzicale au acordat 
pianului un rol preponderent în acompaniament, datorită posibilităţilor sale tehnice şi 
sonore care, până la un anumit nivel, poate înlocui orchestra. Potrivit rolului pianului în 
această nouă postură, execuţia pianistică a fost nevoită să se schimbe faţă de cea 
obişnuită, solistică, şi să capete noi dimensiuni şi trăsături.  
 O schimbare semnificativă a intervenit în domeniul sonorităţii muzicale. În modelarea 
acesteia se recomandă să se ţină cont de posibilităţile sonore ale instrumentului 
acompaniat sau de posibilităţile vocale ale interpretului şi de genul lucrării executate.  
 Din multitudinea şi complexitatea sarcinilor ce revin unui acompaniator, se abordează 
aici doar câteva dintre ele, cu referință, în special, la acompaniamentul vocii. Astfel, se 
aduc în discuție anumite probleme legate direct de specificul şi posibilităţile de 
interpretare ale acesteia, deoarece vocea este un instrument muzical sensibil, complex şi 
expresiv. Totodată, acesta este pretenţios, capricios şi predispus la îmbolnăviri subite. 
Aşadar, rolul pianului ca acompaniator al vocii a trebuit să crească în coloristică şi 
sensibilitate.  
 Pentru a putea sugera timbrul şi culoarea orchestrei simfonice, dar şi căldura şi 
vibraţiile vocii umane, pianul trebuie să depăşească valenţele unui instrument cu 
claviatură. În acest context, pianistul va trebui să-şi deplaseze atenţia din sfera 
individualităţii pianistice către acompaniamentul de canto. Acest tip de acompaniament 
aduce cu sine discreţie, simplitate, delicateţe, transparenţă şi naturaleţe. Pianistul este 
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obligat să-şi dezvolte deprinderea, asemenea dirijorului, de a privi atât partitura muzicală, 
cât şi artistul liric. De asemenea, acompaniatorul de lied are de urmărit o singură linie 
melodică, pe când cel de operă sau de oratoriu urmăreşte ansamblurile de voci cu toată 
încărcătura lor grafică dintr-o partitură destinată materialului orchestral (părţile solistice și 
secţiunile corului cu textele lor aferente). Prezentarea personajelor principale sau 
secundare este realizată în funcţie de timbru şi ambitus, iar tabloul instrumentelor 
constituie, de fapt, acompaniamentul orchestral.  
 Opera este împărţită în acte, scene şi numere muzicale. Spre deosebire de genul 
miniatural vocal-instrumental, în care mesajul artistic se concentrează pe puterea de 
expresie a cuvântului poetic muzicalizat, în spectacolul de operă, textul muzical şi literar 
este susţinut de alţi factori expresivi: decor, efecte de lumini, mişcare scenică, costume 
etc. 
 Majoritatea lucrărilor vocale sunt compuse cu acompaniament de pian, iar cele cu 
acompaniament cameral sau de orchestră sunt redate prin reducţie de pian, acestea din 
urmă fiind utile în munca de corepetiţie de la clasă (individuală sau de ansamblu). Aşadar, 
la realizarea acompaniamentului vocal se conştientizează importanţa rolului pianului, 
indiferent de vocea pe care o acompaniază, completând astfel demersul sonor.  
 Repertoriul vocal include: aria, arieta, arioso, balada, cantata, cavatina, coralul, imnul, 
madrigalul, marşul şi cântecul de mase, missa, motetul, oratoriul, recitativul, recviemul, 
romanţa şi liedul, vocaliza. În scopul obţinerii unei interpretări de valoare, atât solistul 
vocal, cât şi pianistul corepetitor, vor face mai întâi o scurtă analiză a tuturor lucrărilor ce 
urmează a fi studiate, din punct de vedere al armoniei, formei, melodiei şi al ritmului. Se 
recomandă abordarea treptată a unui repertoriu, ţinând cont de dificultăţile tehnice şi 
stilistice ale partiturilor muzicale vocale şi instrumentale, cât şi de interpretarea artistică a 
repertoriului prin realizarea tuturor mijloacelor de expresie (intonaţie, ritm, tempo, 
dinamică, timbrul vocii, dicţie, frazare etc.). 
 Caracterul expresiv al mimicii pianistului acompaniator este sugestiv în redarea 
sentimentelor și trăirilor emoţionale. Dacă în sfera miniaturalului caracterul este unul 
reţinut şi interiorizat, în arta teatrului liric devine deopotrivă unul trist, vesel, uneori sever, 
toate acestea fiind realizate prin respectarea nuanţelor din partitură, dar şi prin 
exteriorizarea sentimentelor şi a sensurilor emoţional-artistice.  
 Pianistul va dispune de un sunet diversificat, de o paletă coloristică bogată (realizată 
prin propria imaginaţie şi printr-o gândire expresivă a sunetelor), ceea ce îi va permite să 
redea fidel, fără deformări, informaţia din textul muzical, prelucrată în auzul interior. 
Acesta trebuie să urmărească în interpretare diferenţierea planurilor sonore, contrastele 
dinamice între frazele muzicale, dar şi diferenţierile timbrale ale sunetelor, ale motivelor 
muzicale sau să urmărească relaţiile dintre ele.  
 În genul cameral (lied-ul) este necesară comunicarea dintre cei doi interpreţi (solist 
vocal și pianist), iar practica a dovedit că există o armonie firească între realizarea artistică 
şi starea fizică, respectiv emoţională a interpretului.  
 Coordonarea respiraţiilor la cei doi interpreți, în funcţie de varietatea frazelor 
muzicale şi de evoluţia dramatică a textului muzical, respectarea întocmai a formulelor 
ritmice și a semnelor dinamice sunt doar câteva dintre normele estetice ale acestui gen 
cameral. Pentru ca fiecare clipă de interpretare să însemne momente adânci de trăire 
artistică şi spirituală, este nevoie atât de rezilienţă, de putere de concentrare, cât şi de o 
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atenţie sporită acordată actului artistic, dinamicii interne a întregului conţinut sonor. 
Aşadar, pianistul acompaniator are nevoie de o extraordinară sensibilitate somatică. 
 O tehnică bine pusă la punct oferă pianistului posibilitatea de a transforma în planul 
imaginativ sunetele pianului în culori, în imagini muzicale apropiate capacităţii ilustrative a 
vocii umane. De asemenea, artistul liric cu o tehnică vocală impecabilă va da o anumită 
perspectivă retrăirii atmosferei creată de poet şi compozitor. În dozarea nuanţelor, 
pianistul trebuie să ţină cont de timbrul, calitatea şi culoarea sonoră a celuilalt interpret. 
Totodată, trebuie urmărită şi scoasă în evidenţă tema solistică. Ea poate să apară uneori la 
solistul vocal, alteori la pianistul acompaniator. Cei doi muzicieni se vor asculta şi urmări în 
permanenţă, realizând un adevărat dialog muzical. Printr-o gestică şi mimică rezervate, 
dar şi printr-o atitudine reţinută, interiorizată, cei doi interpreţi vor da valoare şi sens 
actului muzical.  
 
Activitatea didactic-profesională de corepetiţie şi contribuţia pianistului la formarea 
noilor generaţii de artişti lirici 
Acompaniatorul este un participant activ în procesul de interpretare a unei lucrări 
muzicale, potrivit rolului încredinţat de compozitor. El are sarcina de a pune în lumină 
instrumentul solist sau vocea în contextul pieselor, de a avea participare egală în cadrul 
pieselor polifonice sau de a-şi asuma rolul de dirijor, sufleur şi orchestră în opere. Mai 
mult, pianistul trebuie să cunoască fiecare rol în parte pentru a putea da replicile 
necesare, asigurând continuitatea muzicală. Acompaniatorul deţine un rol de prim ordin 
alături de profesorul de canto, nefiind în acest rol un simplu corepetitor, ci un colaborator 
preţios al acestuia. 
 Acompaniatorul trebuie să deţină cunoştinţe de tehnică vocală, pentru a interveni cu 
sugestii la analiza lucrărilor executate. De asemenea, ar trebui să fie nelipsit în rezolvarea 
unor probleme de ordin muzical şi stilistic, în stabilirea concepţiei de interpretare, precum 
și în educarea şi formarea personalităţii viitorului artist. El trebuie să vegheze asupra unei 
pronunţii cât mai corecte şi clare a textului. 
 Dat fiind specificul său de colaborator al mai multor interpreţi şi profesori, pianistul 
acumulează o vastă experienţă pe care şi-o îmbogăţeşte continuu şi pe care o transmite în 
permanenţă. La recitaluri, acompaniatorul devine parte integrantă în realizarea procesului 
de interpretare a lucrării prin completarea şi reliefarea discursului muzical. Mai mult, 
observă, sprijină şi ajută solistul, formând cu acesta un veritabil cuplu. La clasă, în 
prezenţa profesorului de canto, acompaniatorul, pe lângă execuţia integrală a lucrării 
alături de interpret, reţine şi aplică pe loc observaţiile maestrului, de asemenea vine cu 
eventuale completări care să vizeze probleme de forme, de interpretare sau de ansamblu. 
La ora individuală i se vor reaminti studentului toate problemele şi indicaţiile profesorului 
de specialitate.  
 În cazul lecturilor muzicale la prima vedere, acompaniatorul trebuie să dea dovadă de 
o bună citire şi să se orienteze eficient spre descifrarea noului text muzical. O lectură 
corectă, fidelă partiturii, care să nu neglijeze micile amănunte de ordin estetic și 
interpretativ, este cerută de la pianistul acompaniator. Munca de corepetiţie individuală 
cu interpretul este complexă. Aceasta impune o pregătire muzicală multilaterală care să 
includă cunoştinţe solide de forme, armonie, pedagogie și psihologie.  
 Repetiţia va începe printr-o încălzire (vocalize) care să vizeze ambitusul necesar al 
lucrării studiate şi care să asigure o intonaţie cât mai corectă. Acompaniatorul trebuie să 
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cunoască bine lucrarea şi să fie familiar cu textul muzical, pentru a avea în cursul repetiţiei 
un rol cât mai activ.  
 Primele repetiţii sunt destinate, în marea majoritatea a cazurilor, citirii lucrării şi 
determinării caracterului general al interpretării. Anumite pasaje cu grad de dificultate 
ridicat trebuie abordate aparte, într-un tempo mai lent. Asemenea repetiţii presupun un 
bilanţ al aspectelor discutate şi exprimarea viziunii interpretative a ambelor părţi. Din 
această muncă în comun ia naştere o formă de interpretare care se cizelează pe parcurs. 
 Repetiţiile generale sunt esențiale, obiectivul acestora putând fi tradus prin 
dezideratul de a se cânta la repetiţie ca la concert și la concert ca la repetiţie. În cursul 
ultimelor repetiţii se poate reduce tracul de scenă. Eforturile converg spre obținerea unui 
bun autocontrol, deoarece interpretarea unei lucrări în duet impune o răspundere, 
concentrare şi stăpânire de sine semnificativă din partea artiștilor implicați. 
 În abordarea unei lucrări muzicale se pretinde, din partea artiștilor, respectarea 
întocmai a textului muzical. Este necesar ca acompaniatorul să posede o paletă 
interpretativă variată, deci să fie stăpân pe cât mai multe forme de expresie muzicală. În 
colaborare cu artistul liric, acesta nu trebuie să renunţe la stilul individual de interpretare.  
 O altă preocupare a acompaniatorului este sonoritatea, dozarea sunetului. Acesta 
trebuie să aplice principiul auto-îngrădirii, al discreţiei sonorităţii, pentru a nu-l acoperi ca 
intensitate pe solist şi a nu distrage astfel atenţia ascultătorului de la acesta. El poate pune 
astfel în valoare frumuseţea liniei melodice şi sonorităţile solistului. Între cei doi parteneri 
se instalează, în permanenţă, în timpul interpretării, un echilibru sonor. De asemenea, 
acompaniatorul trebuie să acorde atenție dicţiei și să ofere sugestii pentru realizarea 
frazelor, recitativelor, elementelor de agogică și a nuanţelor.  
 Raportul între melodie şi text reprezintă esenţa, substanţa artei vocale. Nu se poate 
renunţa la text în favoarea unei fraze muzicale. Dimpotrivă, anumite silabe pot fi 
accentuate pentru a scoate în evidenţă restul discursului muzical. Cu toate acestea, un 
pericol de evitat este „fracturarea” frazei muzicale.  
 Baza unui curs de acompaniament muzical o reprezintă predarea individuală, etapa 
de finisare a repertoriului şi orele de ansamblu. Pe lângă repertoriul finisat, destinat 
concertelor şi examenelor, se parcurge și material prin citire la prima vedere. Citirea în 
chei şi transpoziţia formează, şi acestea, obiectul cursurilor. Verificarea citirii corecte a 
partiturii se realizează în scopul redării cât mai fidele a intenţiilor compozitorului, ţinând 
cont de toate aspectele lucrării muzicale: desfăşurare melodică, elemente de agogică, 
ritm, tempo etc. 
 Prin recomandarea şi folosirea abordărilor descrise în cărţi de specialitate, dar şi pe 
parcursul orelor de canto, acompaniament şi printr-un studiu intens, studenţii vor asimila 
numeroase elemente tehnice şi expresive în interpretarea lucrărilor muzicale aparţinând 
compozitorilor din diferite epoci, subliniind caracteristicile specifice fiecărui stil în parte:  
baroc, clasic, romantic, modern şi contemporan. Scopul cursurilor practice este de a forma 
muzicieni capabili să se integreze în orice ramură a acompaniamentului muzical (vocal, 
instrumental şi cel al corepetiţiei de balet, operă şi oratoriu).  
 
DISCUŢIE 
În vederea realizării unui act artistic, munca interpreţilor, atât a artistului liric cât şi cea a 
pianistului acompaniator, presupune eforturi de natură psihologică. Ca urmare, prin 
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aceasta se dezvoltă diferite trăsături, cum ar fi: afectivitatea, perseverenţa în muncă, 
voinţa, puterea de concentrare, inteligenţa, iniţiativa personală şi creativitatea. 
 Prin caracterul său practic, acompaniamentul muzical la instrumentele cu claviatură 
concretizează pregătirea eficientă a studenţilor la disciplina Canto, în scopul dobândirii 
tuturor abilităţilor necesare interpretării unui vast repertoriu muzical, cu orice gen de 
acompaniament: la pian, orgă sau clavecin, precum și cameral sau orchestral.  
 Cercetarea efectuată asupra activităţii muzicale interpretative, cum este 
subspecializarea de pianist acompaniator, sugerează formarea, în timp, a unor 
competenţe profesionale şi transversale. Dintre cele profesionale enumerăm: 

 Identificarea elementelor specifice interpretării în ansamblu (voce-pian); 

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic şi cameral destinat 
vocii: gradul de dificultate tehnică, caracteristicile stilistice şi cerinţele 
interpretative (corelaţie între particularităţile vocii şi pianului); 

 Demonstrarea formării unor strategii de studiu şi de asimilare a repertoriului 
solistic/cameral, integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite 
(deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul vocii şi a unor 
strategii de studiu şi asimilare a repertoriului solistic şi cameral, integrând 
cunoştinţele teoretice asimilate în relaţie cu pianul); 

 Aprecierea justă a calităţii interpretărilor proprii şi ale altora, raportându-le la 
utilizarea auzului şi a gândirii muzicale în stabilirea legăturilor necesare dintre 
organizarea gramaticală a textului şi sensului muzical, precum şi în stabilirea şi 
corelarea acestora cu tehnica vocală şi cu relaţia solist-acompaniator;  

 Susţinerea interpretativă a unei selecţii semnificative de lucrări muzicale care să 
pună în evidență stăpânirea tehnicii vocale, acurateţea şi expresivitatea, de 
asemenea capacitatea de integrare în ansamblu cu pianul. 

 
Dintre cele transversale enumerăm: 

 Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment 
artistic (spectacol, concert, recital etc.), a unei unităţi de învăţământ, inclusiv a 
conţinuturilor specifice din programa disciplinelor muzicale; 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse 
paliere ierarhice; 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi 
adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii. 

 
CONCLUZII 
Experienţa dobândită ca solist instrumentist (pian, clavecin şi orgă), armonizată cu 
activitatea didactică, oferă şansa de a aborda cercetarea cu privire la acompaniamentul 
muzical la instrumentele cu claviatură. Studiul reprezintă o analiză generală, atât din punct 
de vedere al interpretării muzicale, cât şi din punct de vedere al activităţii 
didactic-profesionale de corepetiţie. Subiectul fiind foarte vast, am evidenţiat doar ceea 
ce am considerat că este esențial în aprofundarea unor cunoştinţe inițiale teoretice şi 
interpretative de către studenţii interesaţi de domeniul acompaniamentului muzical. 
Studiul poate contribui la pregătirea şi formarea noilor generaţii de interpreţi, cu 
precădere a artiştilor lirici şi a pianiştilor acompaniatori.  
 



MUSiQ Research Journal 1/2019 

  

282 
 

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 
[1] Cantagrel, G. (2012). Guide de la musique d'orgue. Paris: Fayard. 
[2]  Comes, L. (1984). The world of poliphony. București: Musical Publishing House. 
[3] Denizeau, G. (2000). Understanding and identifying Musical Genres: Towards a New 
History of Music. București: Editura Meridiane. 
[4] Dicționar (1984). “Acompanist.” in: Dicţionary of Music terms, prima ediție. București, 
România: Editura Științifică și Enciclopedică. p.124. 
[5] Lunghi Rizzi, C. & Boffi, G. (1999). Tutto Musica. Novara: Istituto Geografico De Agostini. 
[6] Neuhaus, H. (1960). About piano art. București: Editura Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor. 
[7] Pitis, A. & Minei, I. (1982). Piano Art Treaty. București: Editura muzicală. 
[8] Pitis, A. & Minei, I. (1997). The theory of the pianist behavior. București: Editura Sfântul 
Gheorghe Vechi. 
[9] Răducanu, M.D. (1983). Metodologia studiului și predării pianului. București: Editura 
didactică și pedagogică. 
[10] Sandu-Dediu, V. (2010). Elections, attitudes, affect:  style and rhetoric in music, 
București: Editura didactică și pedagogică. 
[11] Timaru, V. (1997). Compendiu de forme și analize muzicale. Brașov: Universitatea 
Transilvania. 
[12] Timaru, V. (2012). Stilistică muzicală. Arad: Editura Tiparniţa.  
 
 
 
 
 


