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REZUMAT 
Paradoxal, evoluţia muzicală a secolului XX, secol al vitezei şi al dezvoltării cibernetice s-a 
înfăptuit prin revenirea la formele muzicale străvechi, reîmprospătarea materialelor 
preluate din cântările gregoriene, utilizarea elementelor specifice folclorului diferitelor 
civilizaţii și a modurilor Greciei Antice, dar şi a elementelor de natură ştiinţifică, în speţă 
matematice şi fizice. Utilizarea modurilor o găsim şi în muzica minimalistă pentru 
marimbafon din creaţia compozitorului american Steve Reich, iniţiatorul unui nou concept 
denumit ,,phase-music”, dar şi în creaţia compozitoarei japoneze Keiko Abe, cea mai 
febrilă exploratoare a marimbei şi o maestră a stilului improvizatoric. 
 
CUVINTE CHEIE  
Moduri, minimalism, marimba, phase-music, improvizaţie 
 
INTRODUCERE 
În preajma anilor 1960 apare în S.U.A. un nou curent, minimal music – minimalismul 
muzical, ca o reacţie împotriva serialismului, curent ce se va răspândi cu rapiditate pe 
majoritatea continentelor. Cei mai de seamă reprezentanţi sunt LaMonte Young, John 
Adams, Terry Reiley, Steve Reich şi Philip Glass. Iniţial, minimalismul a fost perceput ca o 
formă de muzică experimentală numită şi New York Hypnotic School, avându-şi originea 
pe scenele centrale ale New Yorkului (Sitsky, 2002; Kostelanetz & Fleming, 1999). 
 Predominante în această tehnică sunt armoniile consonante, puls constant, 
transformare standard sau graduală şi reiterarea frazelor muzicale sau a subformelor 
precum celula sau motivul. Compoziţiile muzicale care respectă cu stricteţe regulile 
minimale sunt denumite muzică procesată.  
 Muzica minimalistă este recunoscută şi sub denumirea de muzică sistemică. 
Semnificaţia termenului sistem, în jurul anilor 1960, se referă la varietatea de noi practici 
componistice care puneau accentul pe repetiţie. Este vorba de repetări extinse ale unui 
motiv sau grup de motive muzicale (Reiley), repetările fiind guvernate de un sistem: fie 
lungirea progresivă a materialului repetat (Glass), fie discrepanţe care modifică 
simultaneitatea (Reich). 
 Textura muzicii minimaliste are ca fundament imitaţia reproducerii fidele ale aceluiaşi 
material defazat în timp. În lucrarea Orientări, direcţii, curente ale muzicii româneşti din a 
doua jumătate a secolului XX, Irinel Anghel remarca: ,,utilizarea unui număr minim 
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(restrâns) de sunete se dorea prin urmare fundamentul estetic, doctrinar al acestor direcţii 
artistice (repetabile în domeniul plastic), revendicându-şi un proiect generos, de 
recuperare a unor principii esenţiale de ordine sonoră, de deschidere a unor drumuri, de 
pregătire a deciziilor pentru reorientarea atenţiei spre trecut, cu alte cuvinte un pas 
realizat în descoperirea naturalului în muzică” (Anghel, 1997). 
 Compozitorul şi omul de ştiinţă David Cope, profesor la Universitatea din Santa Cruz, 
California, propune 5 modalităţi de compoziţie în muzica minimalistă (Cope, 1997): Silence 
(Linişte), Concept music (Muzică conceptuală), Brevity (Concizie), Continuities 
(Continuitate), Phase and pattern music (Muzica de fază şi a formulei – model). 
 Lucrarea lui Steve Reich, intitulată Nagoya Marimbas, se încadrează în acest ultim tip 
de compoziţie (phase-music), dar conţine şi elemente din celelalte tipuri. Piese renumite 
care utilizează aceste concepte sunt Einstein on the Beach (Philip Glass), Come Out şi It’s 
Gonna Rain (Steve Reich), Shaker Loops (John Adams). 
 Artiştii contemporani care folosesc ca inspiraţie muzica minimalistă împreună cu 
genurile din muzica electronică şi ambientală, scot la iveală tendinţe noi care par a se 
impune în muzica modernă. Utilizarea formulelor simple are ca scop obţinerea unui efect 
psihic maxim şi găsirea unei noi accesibilităţi în muzica contemporană. Astfel, se poate 
afirma că se maximizează elementele minimaliste. 
 
Repere biografice ale compozitorului Steve Reich 
Stephen Michael „Steve” Reich s-a născut la New York în 1936, fiul actriţei, solistei şi 
textierei de Broadway, June Sillman. A studiat pianul de la o vârstă fragedă, iar de la 14 ani 
începe studiul muzicii propriu-zis. Absolvent al Universităţii Cornell, cu licenţa în Filosofie, 
a studiat lucrările lui Wittgenstein, opere ce îi vor influenţa compoziţiile Proverb (1995) şi 
You Are (variations) (2006). Studiază compoziţia cu Hall Overton, William Bergsma şi 
Vincent Persichetti la Julliard School of Music. Lucrează cu Luciano Berio şi Darius 
Milhaud, iar în 1963 obţine masteratul în Compoziţie la Mills College. 
 În afara primilor săi pași în studiul percuției de jazz cu Roland Kohloff, Reich a studiat 
percuţia la Institutul pentru Studii Africane de la Universitatea Ghana din Accra. Urmează 
studii de specializare în cadrul American Society for Eastern Arts la universitatea Berkley 
din California şi în Gamelan Balinez la universitatea Seattle din Washington între 1973-
1974. Doi ani mai târziu, studiază la New York şi Ierusalim formele tradiţionale ale 
incantaţiei scripturilor ebraice. 
 Este fondatorul ansamblului Steve Reich and Musicians, cu care face numeroase 
turnee în întreaga lume, concertând pe renumite scene precum Carnegie Hall sau Bottom 
Line Cabaret. Prestigiul muzical al lui Steve Reich a fost recunoscut prin numeroase premii 
şi titluri onorifice dintre care amintesc  premiul Grammy (1990),  Doctor Honoris Causa al 
California Institute for Fine Arts, Premiul Pullitzer pentru Muzică (2009), Premiul BBVA 
pentru nou concept adus în muzică (2013), titlul onorific de Doctor al Universităţii din New 
England,  premiul Leone D’Oro de la Veneţia (2014), Doctorat Onorific al Colegiului Regal 
de Muzică din Londra şi multe altele (The Steve Reich Website. n.d.). 
 Steve Reich a reuşit identificarea unui limbaj original, sintetizând sursele din muzica 
culturilor africane şi asiatice cu cele europene, jazz-ul şi muzica tradiţională americană. 
Numitorul comun al acestor elemente aparent diferite, îl reprezintă factorul pulsatoriu, 
realizat în spiritul normelor minimaliste, Phase-Music, concept iniţiat de Steve Reich. 
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Nagoya Marimbas – Analiză 
În onoarea deschiderii sălii de concert Shirakawa, Colegiul de Muzică Nagoya – Japonia îi 
solicită o lucrare lui Steve Reich. Astfel, ia fiinţă Nagoya Marimbas, lucrare de factură 
minimalistă pentru două marimba, interpretată în primă audiţie la 21 decembrie 1994, în 
sala respectivă, de către Sekar Sakura şi Maki Kurihara. 
 Nagoya Marimbas se bazează pe un discurs melodic canonic între două marimba şi 
conţine o singură parte în stilul minimalist incipient al lui Steve Reich, acesta întorcându-se 
la scriitura sa din anii 1970. Formulele-model (pattern) sunt însă mult mai dezvoltate din 
punct de vedere melodic, mai dificile ritmic şi se repetă în general de două sau trei ori, o 
caracteristică a lucrărilor aparţinând lui Reich de după 1990. Autorul afirmă despre lucrare 
că „este considerabil mai dificil de interpretat şi necesită doi interpreţi virtuozi” (Reich, 
2002). 
 Lucrarea este centrată pe stilul pentatonic specific muzicii asiatice, având pilonul 
principal mi pentatonic, cu care începe şi cu care se sfârşeşte, cu alte cuvinte o pentatonie 
ciclică. 
 Începutul prezintă o formulă – model iniţiată de marimba unu, care se repetă şi este 
urmată de marimba doi care intervine treptat, adăugând elemente gradual. Marimba doi 
realizează formula-model pentru prima dată pe parcursul măsurilor 11-17, cu un decalaj 
de trei optimi, mai apoi între măsurile 19-20 cu un decalaj de trei şaisprezecimi, 
determinând astfel apariţia unui canon. Acesta este momentul în care publicul percepe 
faptul că marimba doi execută de fapt aceeaşi formulă ritmico - melodică. 
 Printr–un exerciţiu de imaginaţie am putea privi această lucrare ca pe un puzzle, în 
care este înfăţişată imaginea în întregime la marimba 1, iar marimba 2 completează 
această imagine adăugând, gradual, piesă cu piesă (Exemplul 1). 
 

 
 
Exemplul 1: Reich – Nagoya Marimbas, măsurile 1 – 11 
 
 Se poate observa încă de la debutul lucrării faptul că formula – model (pattern) 
prezentată de marimba unu este o formulă ostinato, care se desfăşoară pe durata a două 
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măsuri, compusă din două motive simple, notate aici cu x şi y, formulă imitată fidel de 
marimba doi, creând astfel o polifonie imitativă complementară. Structura este o 
pentatonie anhemitonică redată în starea a V-a (Exemplul 2). 
 

  
 
Exemplul 2: Reich - Nagoya Marimbas, măsurile 1 şi 19 
 
 Referitor la pentatoniile anhemitonice, în lucrarea Moduri şi game, autorul Victor 
Iuşceanu le numeşte scări defective şi face următoarele precizări: ,,Gama pentatonică 
anhemitonică este o scară foarte veche. Făcând comparaţie cu gamele actuale o putem 
considera ca o scară nedezvoltată, scară din care lipsesc sunetele ce formează secundele 
mici, în locul cărora apar terţele mici” (Iuşceanu, 2013). 
 În continuarea lucrării, din măsura 23, se remarcă o aplicare tehnică de factură 
imitativă similară contrapunctului dublu, tehnică de compoziţie specifică lui Reich, numită 
phase-music. Această tehnică presupune un proces polifonic de defazare a două voci care 
redau acelaşi material (pattern). Cu toate că apare până aproape spre sfârşitul lucrării, 
sunetul Fa nu este determinant în constituirea unei hexacordii, el fiind un sunet pien, un 
sunet pasager cu rol melodic inferior ce apare de obicei pe timpi neaccentuați. Ca o 
particularitate, prezența unui pien poate fi accentuată, prin diferite procedee, până la 
mascarea structurii pentatonice (Dexonline - Pien, n.d.). Rolurile se inversează, marimba 
doi preluând iniţiativa melodică, iar marimba unu realizând o imitaţie în canon (Exemplul 
3). 
 

 
 
Exemplul 3: Reich – Nagoya Marimbas, măs. 25 – 27 
 
 Reich recurge la o abordare matematică a structurii şi va continua acest ,,joc 
mecanic” al inversării rolurilor, prin alternarea măsurilor de 2/4, 3/4 şi 4/4 dar şi a 
elementelor ritmice, de altfel folosite minimal. După introducerea notei Fa, între măsurile 
28 – 38, elimină nota Sol, creând astfel o pentatonie hemitonică (Exemplul 4, prima figură 
melodică), care, deşi se întâlneşte destul de rar în literatura muzicală universală, este 
specifică muzicii japoneze. 
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Exemplul 4: Reich – Nagoya Marimbas, măs. 28 – 29, prima figură melodică 
 
 Ca o noutate, între măsurile 39 şi 46 introduce Sol#, ca treaptă mobilă, element ce 
creează tensiune, deviind oarecum de la atmosfera de seninătate creată şi face trimitere la 
o scară frigiană de pe sunetul Mi, cu treapta a III– a alterată suitor şi eliptică (defectivă) de 
treapta a VI-a (Exemplul 5, a doua figură melodică). 
 După o scurtă revenire la pentatonia hemitonică, lucru care se produce între măsurile 
47-52, prin eliminarea notei Sol#, autorul introduce din măsura 53 un nou pien, pe sunetul 
Do şi propune un mod eolian, eliptic de treapta a II-a (Fa), continuând pe acelaşi principiu 
al defazării formulelor – model.  

 
 
Exemplul 5: Reich – Nagoya Marimbas, măs. 53 – 54, a doua figură melodică 
 
 Premergător finalului lucrării şi probabil pentru a pregăti auditoriul pentru acest 
moment, Reich modifică armura prin adăugarea lui Fa# la cheie şi elimină provizoriu 
tonica, nota Mi, pe durata a patru măsuri (între 66 şi 70), constituind un mod Si frigian 
(Exemplul 6, a treia figură melodică), după care revine prin modul Mi eolian spre 
pentatonia iniţială. 
 

  
 
Exemplul 6: Reich – Nagoya Marimbas, măsura 66, a treia figură melodică 
 
 Caracterul minimalist al acestei lucrări se reflectă şi prin utilizarea foarte sumară a 
elementelor de dinamică. Rolul acestora este de a semnaliza adăugarea sau eliminarea 
unor elemente şi implicit a schimbării modurilor. 
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Tabelul 1. Reprezentarea raportului dintre dinamică, gamă/mod şi elemente variabile 
 

MĂSURI NUANȚE GAMĂ/MOD VARIABILE 

1-22 Mf pentatonie hemitonică pe mi   

22-37     sunet pien FA 

38-39 crescendo     

39-46 f -> decrescendo -> mf pentatonie hemitonică pe mi treaptă mobilă SOL# 

47-52 crescendo pentatonie hemitonică pe mi   

53-65 f  mi eolian, eliptic de tr. II sunet pien DO 

66-70   si frigian  

71-75   mi eolian   

74-78 decrescendo -> mf    

76-79   mi pentatonic  

80-84   tetratonie  

82-84 crescendo -> ff   

 
 Autorul jonglează cu nuanţe de mf şi f , iar în final dezvoltă un crescendo care 
culminează în ff. Eliminarea notei Sol în ultimele 5 măsuri determină apariţia unei 
tetratonii. De menţionat că pe ultimul timp şi un sfert din ultima măsură cele două voci se 
regăsesc într-o coincidenţă, realizând o rezolvare a defazării prezentate pe parcursul 
lucrării. Pe ultimul element apare la marimba unu o suprapunere de voci, în cvartă 
perfectă, care împreună cu marimba doi realizează climax-ul lucrării (Exemplul 7). 
 

 
 
Exemplul 7: Reich – Nagoya Marimbas, măsurile 82 - 84. 
 
 Deşi, aparent, este o lucrare facilă de mici dimensiuni, Nagoya Marimbas presupune 
o foarte bună abilitate tehnică a interpreţilor, cunoaşterea în amănunt a lucrării şi 
respectarea cu stricteţe a tempo-ului, pentru realizarea mecanismului celor două voci. De 
asemenea, pentru a evita oboseala psihică, factor care uneori poate surveni în muzica 
minimalistă, pe lângă reducerea numărului de repetări a pattern – urilor muzicale, autorul 
propune utilizarea baghetelor de cauciuc, care evidenţiează atacul, reliefând claritate şi 
determinând o experienţă plăcută auditoriului, de relaxare. Aşadar, este o lucrare 
complexă în care autorul maximizează prezenţa modurilor şi a pentatoniilor, hemitonice şi  
anhemitonice, reuşind cu brio apropierea de elementele culturii muzicale japoneze. 
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Keiko Abe – repere biografice  
În Japonia, pentatoniile hemitonice poartă denumirea de scări In, regăsindu-se într-una 
din cele mai cunoscute melodii de folclor Sakura, Sakura, dedicată perioadei de înflorire a 
cireşilor de pe tărâmul nipon. Compozitori precum Keiko Abe, probabil cea mai 
prodigioasă reprezentantă a marimbei la nivel mondial, au exploatat cu foarte mare 
succes aceste resurse locale. În lucrarea Dream of the Cherry Blossoms (1983), pentru 
marimba solo, Keiko Abe dezvoltă o improvizaţie - reverie a acestei melodii. Traducerea 
cuvântului japonez sakura în limba engleză este cherry blossom. 
Keiko Abe (1937) este o compozitoare de origineze japoneză, născută la Tokio, 
recunoscută ca interpret virtuoz al marimbei la nivel mondial. A început să studieze acest 
instrument la 12 ani devenind în scurt timp vedetă naţională, având propriul spectacol la 
televiziunea japoneză şi o emisiune radio ,,Good Morning Marimba.” Obţine masteratul în 
muzică de la Universitatea Gakugei din Tokio.  
 Yamaha Corporation i-a solicitat ajutorul în conceperea unui nou design pentru 
marimba. Keiko Abe a adus idei şi concepţii noi despre sunetul marimbei, despre locul 
acesteia între instrumentele de orchestră dar mai ales despre promovarea marimbei ca 
instrument solo. În acest sens propune corporaţiei Yamaha lărgirea marimbei la 5 octave, 
model ce a intrat în producţie începând cu 1970 şi a devenit standard. 
 Compoziţiile sale pentru marimba solo sunt numeroase şi fac parte din repertoriul 
tuturor interpreţilor şi a instituţiilor în care se învaţă acest instrument. Este prima femeie 
inclusă în Percussive Art Society Hall of Fame (1993) şi este prima interpretă care a propus 
şi a dezvoltat tehnica utilizării de 6 baghete pentru marimba (Marimba Productions Inc., 
2010). 
 
Dream of the Cherry Blossoms – analiză 
Muzicologul Joseph Stevenson spunea că această lucrare pentru marimba solo este 
probabil cea mai mare contribuţie adusă de Keiko Abe la scriitura muzicală de acest gen. A 
fost compusă în 1983 şi este o improvizaţie pe tema folclorică japoneză „Sakura, sakura”. 
Lucrarea este omofonă şi debutează cu o formulă ostinato la vocea 1 (mâna dreaptă), o 
pulsaţie pe nota Mi, care este şi centrul gravitaţional al piesei. Vocea a doua intervine 
adăugând elemente de construcţie structurate pe cvarte, care apar în secvenţă treptat 
descendentă. Aceste elemente creează trei hexacordii intercalate, între măsurile 9-15 
(Exemplul 8).  
 

 
 
Exemplul 8: Abe – Dream of the Cherry Blossoms, măs. 9 – 15. 
 
 Astfel, rezultă două hexacordii diatonice de stare majoră şi o hexacordie minoră, care 
înfăptuiesc totalul diatonic: „Hexacordiile sunt sisteme modale alcătuite din 6 sunete 
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diferite dispuse în scară fie treptat, când nu se atinge limita unei octave, fie treptat şi 
printr-un salt de terţă” (Giuleanu, 2013) ((Exemplul 9)). 
 

 
 
Exemplul 9: Redarea grafică a hexacordiilor intercalate 
 
 După această scurtă dar complexă introducere, urmează prezentarea temei la vocea 
întâi, susţinută de un ostinato tetratonic între măsurile 16-45 (Exemplul 10). 
 

 
 
Exemplul 10: Abe – Dream of the Cherry Blossoms, măsurile 16 – 31. 
 
 Tema este redată în continuare variat prin introducerea apogiaturilor, creând 
intervale de cvintă, între măsurile 34 – 36 şi intervale de terţă între măsurile 39 – 41 
(Exemplul 11). 
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Exemplul 11: Abe – Dream of the Cherry Blossoms, măsurile 32-41. 
 
 Dezvoltarea lucrării este constituită din elemente intercalate într-un cromatism 
încrucişat (falsă relaţie), care determină apariţia unor octave micşorate şi a unor secţiuni 
de acorduri de tip alfa (major-minor), de factură bimodală. Vocile superioare se 
deplasează ascendent în sexte paralele, în timp ce vocea inferioară realizează un mers 
descendent cromatic pe extensia melodică a intervalului de terţă, asociat cu desfăşurarea 
arpegiată a structurii armonice de cvarte: relaţia cvartă mărită + cvartă perfectă (Exemplul 
12). 
 

 
 
Exemplul 12: Abe – Dream of the Cherry Blossoms, măs. 46 – 49. 
 
 După o succesiune de inversări a planurilor bimodală, Abe readuce fragmente de 
temă, care culminează pe o fermata, subliniată printr-un crescendo şi tremollo, procedeu 
prin care pregăteşte o tranziţie spre cadenţă (Exemplul 13). 
 

 
Exemplul 13: Abe – Dream of the Cherry Blossoms, măs. 67 – 73. 
 
 Apar primele elemente de agogică, poco a poco accelerando şi poco ritenuto, şi chiar 
o schimbare provizorie de tempo, un Adagio între măsurile 86 – 89, și o nouă variaţiune a 
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temei, mai lirică, în care Keiko Abe utilizează tehnici extinse ale marimbei, precum 
tremollo şi estomparea sunetului (dead stroke), prin apăsarea baghetelor pe taste la 
finalul tremollo-ului, creând efectul de ecou (Exemplul 14). 
 

 
 
Exemplul 14: Abe – Dream of the Cherry Blossoms, măs. 86 – 89 (tehnica de estompare a 
sunetului). 
 
  După acest interludiu liric revine la tempo I cu preluarea de către vocea inferioară a 
pulsaţiei pe Mi de la începutul lucrării. Vocea superioară conţine elemente dificile, de 
virtuozitate, o înlănţuire de arpegii cromatice desfăşurate în accelerando, în timp ce vocea 
inferioară menţine pulsaţia. Acest element necesită o foarte bună pregătire tehnică şi 
coordonarea perfectă a mâinilor. Cadenţa este ornamentată (elaborată) şi conţine 
elemente din temă, subliniate cu ajutorul accentelor şi susţinute de o înşiruire de 
pentacordii, hexacordii şi cromatisme care creează tensiune dar şi o punte spre repriză.  
 Referitor la cadenţele ornamentate, muzicologul Livia Teodorescu – Ciocănea 
relatează: „Adesea pentru prelungirea momentului cadenţial sunt folosite întârzieri sau 
pasaje cromatice, obţinându-se o cadenţă mai elaborată, ornamentală” (Teodorescu-
Ciocănea, 2005). Se poate observa în exemplul dat o înlănţuire de două hexacordii 
cromatice octaviante, de stare majoră (Exemplul 15). 
 

 
 
Exemplul 15: Abe - Dream of the Cherry Blossoms, fragment din cadenţă. 
 
 În repriză apar fragmente din toate etapele parcurse, ca o concluzie a întregii lucrări, 
un element inedit fiind continuarea temei de la vocea superioară la cea inferioară şi 
apariţia unei scordaturi armonice în măsurile 124-125 (Exemplul 16).  
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Exemplul 16: Abe – Dream of the Cherry Blossoms, măsurile 118 – 125. 
 
 Coda este prezentată sub forma unei recurenţe variate a introducerii, cu mici pâlpâiri 
de factură bimodală prin prezenţa octavelor micşorate între voci, după care se revine 
treptat la pulsaţia originală şi, astfel, odată cu sfârşitul lucrării, reveria se destramă 
(Exemplul 17). 
 

 
 
Exemplul 17: Abe – Dream of the Cherry Blossoms, măs.151 – 164. 
 
 
DISCUŢII. CONCLUZII 
Lucrarea Dream of the Cherry Blossoms este o improvizaţie-reverie de dimensiuni medii, 
cu o bogată încărcătură emoţională, care combină elementele lirice şi cele dinamice cu 
elementele ritmice, timbrale şi de virtuozitate, fiind o piatră de încercare pentru 
interpreţii genului. 
 Atât Nagoya Marimbas, cât şi Dream of the Cherry Blossoms sunt lucrări bazate pe 
elemente ale culturii japoneze, de factură modală, diferite prin stil, formă şi modalitate de 
abordare, dar care prezintă şi unele asemănări cum ar fi utilizarea formulelor ostinato, a 
polimetriilor, frecventa schimbare de măsuri, Ambele lucrări pot genera o stare meditativă 
profundă, indusă în special prin utilizarea pentatoniilor.  
 Valoarea acestor lucrări este sporită prin faptul că utilizarea modurilor antice, a 
polifoniilor, a tehnicii contrapunctului dublu, precum şi a altor tehnici şi procedee de 
compoziţie face o punte de legătură peste secole, până la compozitori renumiţi precum 
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Guillaume de Machaut, Guillaume Dufay, Josquin des Prés şi, bineînţeles, J. S. Bach, 
înfăţişându-le într-o aură modernistă, contemporană. 
 Deşi sunt două piese muzicale din repertoriul standard de marimba, interpretate în 
sălile de concerte din lumea întreagă, în literatura de specialitate s-au scris foarte puţine 
lucruri despre ele. Acest articol îşi propune să fie un îndrumător pentru o mai bună 
înţelegere atât a celor două lucrări, cât şi a autorilor acestora. 
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