
?Între cei doi parteneri 
ai unui DUO nu se poate 
s? nu existe via??, 
deoarece într-un DUO 
partenerii sunt egali ca 
importan??.?

Suzana SzörenyiDUO
REVISTA CONCURSULUI

INTERNA?IONAL DE DUO
"SUZANA SZÖRENYI"

ANUL I, NR. 1, 4 MAI 2016

CONCURSDE CE 

Dac? v? întreba?i de ce înc? un nou concurs, v? asigur c?, 
de?i poart? aceast? titulatur?, Concursul Interna?ional de 
Duo ?Suzana Szörenyi? nu este numai o competi?ie, este ?i 
un r?stimp magic în care to?i cei implica?i (interpre?i, jura?i, 
publicul meloman) omagiem farmecul cu totul aparte al 
dialogurilor muzicale.

Speran?a noastr?, a organizatorilor, este ca tinerii arti?ti 
prezen?i pe scen? s?-?i valorifice la maximum bucuria 
conversa?iei prin energiile pozitive ale universului sonor. 
Membrii Asocia?iei Majura Christ î?i propun ca în cele 5 zile 
de s?rb?toare pe care le vom petrece împreun?, s? creeze un 
model de inspira?ie pentru genera?iile viitoare, genera?ii care 
s?-?i doreasc? s? comunice prin intermediul muzicii cântate 
în ansamblu, primul pas fiind duoul.

De asemenea, ne dorim ca numele unei Maestre s? se 
p?streze viu în memoria colectiv?. Suzana Szörenyi a 
reprezentat mult mai mult decât un muritor care ?i-a ars din 
plin destinul fascinant; a fost ca un ?copac miraculos? care a 
d?ruit tuturor celor din jur din preaplinul rodului - sufletului 
s?u: iubire, ?tiin??, generozitate, umor, sfaturi, echilibru, 
blânde?e, în?elepciune ?i spiritualitate.

Dragilor, v? rog s? iubi?i muzica ?i s? 
vorbi?i cu sufletul prin muzic?, pentru 
c? MUZICA este darul suprem l?sat de 
Dumnezeu întregului Univers.

Concursul Interna?ional 
de Duo "Suzana Szörenyi"

în cifre:

INCA UN NOU ?

prof . univ. dr. STELU?A RADU

Pre?edinte al  Asocia?iei Majura Christ

- 42 de concuren?i din 5 ??ri 

europene: Estonia, 

Germania, Rep. Moldova, 

Polonia ?i România

- 5 zile de competi?ie

- 5 categorii de concurs

- 24 de premii în valoare 

cumulat? de pân? la 

20.000 euro

- jurii formate din 10 

personalit??i ale muzicii 

na?ionale ?i interna?ionale

- echip? de organizare 

format? din peste 25 de 

speciali?ti ?i voluntari

NUM? R INAUGURAL



Calendarul  desf??ur?ri i
Concursului Interna?ional  de Duo 

?Suzana Szörenyi?

Edi?ia I, Bucure?ti, 4-8 mai 2016

Sala ?George Enescu? a Universit??ii

 Na?ionale de Muzic? din Bucure?ti 

  Miercuri, 4 mai 2016:

 ora 11:00 - Ceremonia de deschidere 

  Joi, 5 mai 2016:

orele 11:00-12:30 - Etapa I eliminatorie la 
sec?iunile: - Duo piansitic - 4 mâini, 
categoriile A ?i B, profesioni?ti ?i amatori 

- Duo pianistic - dou? piane 

orele 12:40-14:00 - Etapa I eliminatorie la 
sec?iunile: - Duo pianistic - 4 mâini, 
categoriile A ?i B, profesioni?ti ?i amatori 

- Duo pianistic - dou? piane 

orele 17:00-18:30 - Etapa I eliminatorie la 

sec?iunea Duo liric cameral-dramatic 

orele 18:45-20:00 - Etapa I eliminatorie la 

sec?iunea Duo liric cameral-dramatic 

  Vineri, 6 mai 2016: 

orele 14:30-17:30 - Finala la sec?iunile:

- Duo pianistic - 4 mâini, categoria A 

- Duo liric cameral-dramatic

Sâmb?t?, 7 mai 2016: 

orele 10:30-14:30 - Finala la sec?iunile:

- Duo pianistic - 4 mâini, categoria B, 

profesioni?ti ?i amatori 

- Duo pianistic - dou? piane 

  Duminic?, 8 mai 2016: 

ora 12:00 - Gala laurea?ilor ?i Festivitatea de 
premiere 

INTRAREA ESTE LIBER? LA TOATE 
ETAPELE DESF??UR?RII CONCURSULUI 

Suzana Szörenyi
DESPRE     ?TIA?I C? ...

- Suzana Szörenyi a fost, 
neîntrerupt, timp de 
peste 60 ani, cadru 
didactic la Universitatea 
Na?ional? de Muzic? din 
Bucure?ti?

- Concursul Interna?ional 
de Duo "Suzana 
Szörenyi" este inedit prin 
faptul c? este unicul din 
Europa ?i din lume care 
înglobeaz? aceast? 
combina?ie de sec?iuni 
de duo (pian-voce, pian 
la 4 mâini ?i ansamblu de 
2 piane - profesioni?ti ?i  
amatori)?

Artistul Suzana Szörenyi a întruchipat ambele 
laturi, de creator ?i pre?uitor al esteticului în 
domeniul pe care îl profesa, precum ?i în 
formele diverse ale vie?ii, descoperind în 
fiecare clip? partea frumoas? a existen?ei 
umane, înnoindu-se perpetuu printr-o tinere?e 
?i curiozitate nestinse ?i neatinse de rutin?: un 
om modern, cu o sete ne??rmurit? de 
informa?ie.

" MAI  MULT DECAT UN 
PIANIST SI  PROFESOR 

DE EXCEPTIE"
Mai mult decât un pianist ?i profesor de 
excep?ie, Doamna a cultivat asiduu prietenia 
într-o lume s?rac? afectiv. Dumnezeu i-a iubit 
pe to?i cei c?rora generozitatea ei cu totul 
aparte le-a atins ?i luminat existen?a.
Model de demnitate, Suzana Szörenyi a fost o 
Doamn? a vremurilor revolute, tr?ind dup? un 
sistem de valori ast?zi tot mai rar întâlnite - 
abnega?ia ?i d?ruirea f?r? rezerve, practicând 
exerci?iul constant al disciplinei ?i 
autodisciplinei.

                         prof. univ. dr.             prof. univ. dr.

Stelu?a Radu & Viorica R?doi    
Membri fondatori ai competi?iei

"
"

- Recordul pentru cei mai 
mul?i piani?ti cântând 
simultan la acela?i pian 
este de 16 instrumenti?ti 
?i a fost atins în Anglia, 
la Royal Northern 
College of Music din 
Machester, în data de 23 
ianuarie 2014?

- Recordul pentru cel mai 
mare ansamblu de piane 
a fost doborât în 
localitatea Incheon din 
Coreea de Sud, unde, în 
data de 7 octombrie 
2007, a fost interpretat? 
o lucrare pentru 31 de 
piane de concert, 348 de 
pianine ?i 176 de 
sintetizatoare, mânuite 
de 555 de piani?ti?



"Le doresc tuturor 

concuren?ilor s? porneasc? ?i 

s? încheie competi?ia cu 

dragoste pentru muzic? ?i 

pentru domeniul interpretativ 

al duoului. Sunt sigur? c? 

astfel vor avea satsfac?ia 

împlinirii uneia dintre cele 

mai frumoase comunic?ri 

între oameni! 

Fie ca acest concurs s? 

onoreze a?a cum se cuvine 

personalitatea Omului care a 

fost remarcabila artist? ?i 

profesoar? Suzana Szörenyi!"

"Crearea acestui nou 

concurs este perfect 

justif icat? în primul rând 

pentru faptul c? este un 

omagiu adus unei 

personalit??i muzicale din 

România, de renume na?ional 

?i interna?ional, iar în al 

doilea rând pentru c? este 

unul din concursurile cu un 

prof il deosebit, mai rar 

întâlnit în cadrul 

numeroaselor concursuri 

interna?ionale existente în 

zilele noastre."

"Consider c? ideea de a 

onora memoria acestei mari 

doamne a muzicii române?ti, 

printr-un concurs care s? 

înglobeze forma de duo este 

excelent?, cu atât mai mult cu 

cât acest gen a?a de raf inat  

se practic? din p?cate mai rar, 

într-o epoc? în care incultura 

muzical? se face din ce în ce 

mai resim?it?."

    ?TIA?I C? ...
- Suzana Szörenyi a fost, 

neîntrerupt, timp de 
peste 60 ani, cadru 
didactic la Universitatea 
Na?ional? de Muzic? din 
Bucure?ti?

- Concursul Interna?ional 
de Duo "Suzana 
Szörenyi" este inedit prin 
faptul c? este unicul din 
Europa ?i din lume care 
înglobeaz? aceast? 
combina?ie de sec?iuni 
de duo (pian-voce, pian 
la 4 mâini ?i ansamblu de 
2 piane - profesioni?ti ?i  
amatori)?

VIORICA R? DOI

Membru fondator al 

competi?iei ?i membru al 

juriului

IOANA BENTOIU

Membru al juriului

TAMAS VESMAS

Membru al juriului

- Recordul pentru cei mai 
mul?i piani?ti cântând 
simultan la acela?i pian 
este de 16 instrumenti?ti 
?i a fost atins în Anglia, 
la Royal Northern 
College of Music din 
Machester, în data de 23 
ianuarie 2014?

- Recordul pentru cel mai 
mare ansamblu de piane 
a fost doborât în 
localitatea Incheon din 
Coreea de Sud, unde, în 
data de 7 octombrie 
2007, a fost interpretat? 
o lucrare pentru 31 de 
piane de concert, 348 de 
pianine ?i 176 de 
sintetizatoare, mânuite 
de 555 de piani?ti?
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Asocia?ia ?Majura Christ? este o 
organiza?ie non-profit cu activitate 
în principal cultural-artistic?, civic? 
?i umanitar?, dar care vizeaz? ?i 
alte domenii de activitate, printre 
care realizarea de evenimente ?i 
proiecte destinate înv???mântului 
muzical preuniversitar ?i 
universitar. 

MAJURA CHRIST
FONDATORUL & ORGANIZATORUL

COMPETITIEI

DESPRE

PARTENERI MEDIA:
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?Perfec?iunea, care îi 
pasioneaz? atât de mult 
pe oameni, nu m? 
intereseaz?. Ceea ce 
conteaz? în art? este s? 
vibrezi tu însu?i ?i s?-i faci 
?i pe al?ii s? vibreze?.

George EnescuDUO
REVISTA CONCURSULUI

INTERNA?IONAL DE DUO
"SUZANA SZÖRENYI"

ANUL I, NR. 2, 5 MAI 2016

?
T

IA
?

I C
?

...

unul  dint re premii le 
Concursului Interna?ional  
de Duo "Suzana Szörenyi" 
va f i  oferit  de c?tre publ icul  
spectator, pe baza 
complet?ri i  unor formulare 
care se g?sesc la standul  din 
foyerul  S?l i i  "George 
Enescu" a Universit??ii 
Na?ionale de Muzic? din 
Bucure?t i, locul  de 
desf??urare a compet i?iei?

COMPETI?IE

UNMB
STELU?A RADUDUO

Viorica R?doi

muzica

f air p lay

SUZANA SZÖRENYI

Majura Christ

duo l i r ic cameral -dramatic

d
uo

 p
ian

istic la p
atru m

âin
i

duo pianistic la dou? piane

a ma t o r i

profesioni?t i

PREMII

INTER
NATI

ONAL

perfoman??

CONCUREN??

dialog

parteneri

prima edi?ie

ASUNMB JURIU
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unul  dint re premii le 
Concursului Interna?ional  
de Duo "Suzana Szörenyi" 
va f i  oferit  de c?tre 
studen?ii Universit??ii 
Na?ionale de Muzic? din 
Bucure?t i, const itui?i în 
Juriul  Consul tat iv al  
Studen?ilor ?i oferit  de 
c?tre Asocia?ia 
Studen?easc? a Universit??ii 
Na?ionale de Muzic? 
Bucure?t i ?i Corul  Regal?

?TIA?I C? ...



JURIUL 
CONSULTATIV 

AL STUDEN?ILOR

ANA-MARIA 
B?CANU

sopran?

ANA DIACONU
muzicolog

EDUARD DINU
diri jor

MIRIAM 
DRA?OVEAN

pianist?

?TEFAN 
LAMATIC

bas

ALEXANDRA 
MIH?ESCU

pianist?

MIHAELA 
PANCA
sopran?

DENISA 
PARTENIE

pianist?

Secretar juriu: 
NASTASIA 

IACOB
pianist?

COMPETITIEI
ECOURI PRELIMINARE ALE

TINERI MUZICIENI , CONCUREN?I  ?I  JURA?I ,

DESPRE CONCURSUL INTERNA?IONAL DE DUO 

" SUZANA SZÖRENYI"  

- episodul I  -

EDUARD DINU, dir ijor, membru al Jur iului Consultativ al 

Studen?ilor

Din punctul meu de vedere, Concursul Interna?ional de Duo 

?Suzana Szörenyi? este o mare oportunitate pentru tinerii talenta?i s? î?i 

arate ?i s? i?i demonstreze calit??ile muzicale.

Aflându-se la prima edi?ie, am fost pl?cut surprins ?i, în acela?i 

timp, încântat s? v?d un num?r a?a de mare de concuren?i înscri?i, atât 

din România, cât ?i din str?in?tate. A?tept?rile noastre sunt mari, dar cu 

siguran?? to?i concuren?ii se vor ridica la cel mai înalt nivel, fiindu-ne 

foarte greu s? departaj?m un moment de cel?lalt.

De asemenea, sunt onorat de faptul c? am fost propus pentru a fi 

membru în juriul consultativ al studen?ilor, un juriu format din colegi 

de-ai mei foarte capabili, tineri ?i entuzia?ti, al?turi de care voi colabora 

pe parcursul acestor zile.

"O mare 

oportunitate pentru 

tinerii talenta?i s? î?i 

arate ?i s? i?i 

demonstreze calit??ile 

muzicale."



MIRIAM DRA?OVEAN, pianist?, membr? a Jur iului 

Consultativ al Studen?ilor

Este un sentiment ?i o bucurie aparte atunci când doi arti?ti 

creeaz? împreun?.

Cred c? ini?iativa acestui concurs este pe cât de frumoas?, pe 

atât de inspirat?, oferind publicului ?ansa de a audia lucr?ri poate 

prea pu?in cântate în s?lile de concerte, iar participan?ilor dându-le 

?ansa de a se bucura de construirea unor frumoase dialoguri 

muzicale. 

VALENTIN MALANE?CHI, pianist (Rep. Moldova), 

concurent în cadrul sec?iunii Duo lir ic cameral-dramatic

Prin valoroasele ore de explorare ?i aprofundare a unui 

repertoriu cameral bogat ?i divers, Concursul Interna?ional de Duo 

"Suzana Szörenyi" a reu?it deja s? î?i ating? scopul, acela de a 

apropria sufletele prin bucuria tr?irii împreun? a muzicii.

 Cunoa?terea ?i crearea rela?iilor cu ace?ti compozitori, 

pre?ioasa îndrumare a mentorilor în cursul preg?tirii ?i momentul 

interpret?rii pe scen?, în fa?a publicului, fac ca acest concurs s? 

marcheze puternic parcursul form?rii noastre ca personalit??i 

artistice. 

va urma...

JURNALUL DE BORD
AL COMPETI?IEI

ZIUA I, 4 MAI 2016

Ieri, în cadrul primei zile a competi?iei, a 
avut loc Ceremonia de deschidere a 
Concursului Interna?ional de Duo "Suzana 
Szörenyi", desf??urat? în Sala "George 
Enescu" a Universit??ii Na?ionale de Muzic? 
din Bucure?ti.

Evenimentul a început cu vizionarea 
unui scurt montaj video care a evocat 
personalitatea Suzanei Szörenyi ?i leg?tura 
profesional? ?i afectiv? pe care aceasta a 
avut-o cu cele dou? fondatoare ale 
competi?iei: prof. univ. dr. Stelu?a Radu, 
pre?edinte al Asocia?iei "Majura Christ" ?i 
prof. univ. dr. Viorica R?doi, vicepre?edinte 
al aceleia?i asocia?ii.

Amfitrionul evenimentului, d-na prof. 
univ. dr Viorica R?doi a sus?inut un discurs 
prin intermediul c?ruia a reu?it s? introduc? 
auditoriul în atmosfera electrizant? a unei 
competi?ii interna?ionale.

Evenimentul s-a bucurat de prezen?a în 
sal? a Rectorului Universit??ii Na?ionale de 
Muzic? din Bucure?ti, d-na prof. univ. dr. 
Diana Mo? ?i cea a Decanului Facult??ii de 
Interpretare Muzical? a institu?iei, d-na conf. 
univ. dr. Cristina Popescu-St?ne?ti.

Ceremonia s-a încheiat cu tragerea la 
sor?i a ordinii de intrare în concurs (foto).

"?ansa de a audia 

lucr?ri poate prea 

pu?in cântate în s?lile 

de concerte."

"Explorare ?i 

aprofundare a unui 

repertoriu cameral 

bogat ?i divers."
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Ne g?si?i pe Facebook:

www.facebook.com/suzanaszoerenyi

Sau pe site-ul oficial al competi?iei:

www.concursul-suzanaszoerenyi.ro
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?Dac? nu am fi avut 
suflet, ni l-ar fi creat 
muzica.?

Emil CioranDUO
REVISTA CONCURSULUI

INTERNA?IONAL DE DUO
"SUZANA SZÖRENYI"

ANUL I, NR. 3, 6 MAI 2016

Pe parcursul zilei de ieri, 5 mai 2016, nu mai pu?in de 
nou?sprezece duouri s-au întrecut într-un adev?rat tur de for?? pe 
scena s?lii George Enescu a Universit??ii Na?ionale de Muzic? din 
Bucure?ti. 

 C?l?toria pe t?r?murile muzicii camerale destinate duourilor au 
ini?iat-o, în prima parte a zilei, piani?tii (în forma?ii de duo - patru 
mâini ?i, ulterior, duo ? dou? piane). Astfel, publicul (prezent, de 
altfel, într-un num?r destul de mare) a str?b?tut epoci ?i t impuri, 
al?turi de concuren?i, dar ?i de cele dou? jurii ale competi?iei; dup? 
un început marcat de sonorit??ile cristaline ale sonatelor 
mozartiene, traseul s-a continuat cu opusuri de Schubert, Brahms ?i 
chiar cu renumitele Varia?iuni pe o tem? de Paganini din crea?ia lui 
Witold Lutos?awski. V? anun??m, de altfel, cu foarte mare bucurie, 
c? toate personajele pove?tii pianistice (8 forma?ii de duo ? patru 
mâini, dintre care una de la categoria amatori; ?i 3 forma?ii de duo ? 
dou? piane) vor putea f i rev?zute în etapa f inal?, unde ne vor 
încânta cu alegeri repertoriale poate chiar mai diverse ?i captivante 
(lucr?ri de Béla Bartók, Darius Milhaud, Dmitri ?ostakovici, printre 
multe altele).

Începând cu orele dup?-amiezii, Concursul Interna?ional de Duo 
Suzana Szörenyi a continuat cu etapa eliminatorie la sec?iunea duo 
liric cameral-dramatic. Cu emo?ii uneori greu de st?vilit, îns? cu o 
profund? ?i incontestabil? iubire pentru muzic?, cele nou? duouri 
l irice ne-au fermecat auzul cu un num?r impresionant de lieduri ?i 
arii, extrase atât din crea?ia universal?, cât ?i din cea a 
compozitorilor români. În vederea etapei f inale, au r?mas în 
competi?ie ?ase dintre cele nou? duouri. Chiar ast?zi, de la ora 
14:30, cei doisprezece tineri arti?ti ne invit? la o nou? 
demonstra?ie de m?iestrie vocal? ?i pianistic?, cu 
noi lucr?ri ?i fragmente muzicale ?i, credem noi, 
cu din ce în ce mai mult entuziasm.

Într-o a?a manier? s-a derulat, în linii mari, 
prima zi de concurs efectiv - o zi înc?rcat? de 
muzici ?i muzicieni ?i, totodat?, o zi 
hot?râtoare pentru parcursul concuren?ilor 
întrucât, dup? cum am aflat deja, ea s-a 
încheiat cu desemnarea forma?iilor f inaliste. 

?TIA?I C? ...

JURNALUL DE BORD
AL COMPETI?IEI
ZIUA A II-A, 5 MAI 2016

Activitatea excep?ional? a 
Suzanei Szörenyi a fost 
recunoscut? prin 
numeroase diplome ?i 
distinc?ii, dintre care 
amintim:

- Ordinul Na?ional ?Serviciu 
credincios? în grad de 
Cavaler, în anul 2004

- Diploma de Excelen?? a 
Universit??ii Na?ionale de 
Muzic? din Bucure?ti, în 
anul 2013

- Diploma Funda?iei ?Mihail 
Jora?

- Biografia sa figureaz? în 
cea de-a zecea edi?ie a 
Lexiconului International 
Who?s Who in Music and 
Musician?s Directory?



JURIUL 
Sec?iunii
DUO LIRIC

 CAMERAL-DRAMATIC

IOANA
BENTOIU

sopran? - Elve?ia

STELU?A
RADU
pianist?

GEORGETA
STOLERIU

sopran?

VIORICA
R?DOI
pianist?

VASILE
MARTINOIU

bariton

MIHAI
COSMA
muzicolog

Secretar juriu:

 LUIZA AVRAM
pianist?

MAILA LAIDNA ?i TI IU SISASK, pianiste (Estonia), concurente la sec?iunea Duo 
pianistic ? patru mâini, categor ia B

Am aflat despre Concursul Interna?ional de Duo Suzana Szörenyi de la un alt pianist ?i ne 
bucur? enorm faptul c? putem fi parte a acestei prime edi?ii. Ceea ce ne fascineaz? cu adev?rat în 
leg?tur? cu aceast? competi?ie este sfera atât de vast? de candida?i c?reia i se adreseaz?, rezultat? 
întru totul din ingeniozitatea conceperii sec?iunilor de concurs. 

În scurta perioad? care s-a scurs din momentul ajungerii noastre în Bucure?ti, nu am avut 
timp s? vedem prea multe lucruri, îns? putem spune c? am întâlnit numai oameni foarte amabili, 
dispu?i s? ne îndrume în tot ce am avut nevoie. Totodat?, nu am putut s? nu remarc?m melanjul 
aproape eclectic de stiluri arhitecturale pe care ni-l prezint? Bucure?tiul - este cu totul inedit ?i ne-a 
pl?cut foarte mult. 

TINERI MUZICIENI , CONCUREN?I  ?I  JURA?I ,

DESPRE CONCURSUL INTERNA?IONAL DE DUO 

" SUZANA SZÖRENYI"  

- episodul al I I -lea -

"Ne bucur? 
enorm faptul c? 
putem fi parte a 
acestei prime edi?ii."

COMPETITIEI
ECOURI ALE



JURIUL 
Sec?iunilor
DUO PIANISTIC

 4 MÂINI ?I 2 PIANE

SILVIA
SBÂRCIU

pianist?

STELU?A
RADU
pianist?

VALENTINA
SANDU-DEDIU
muzicolog, pianist?

VIORICA
R?DOI
pianist?

TAMAS
VEMAS

pianist  - Fran?a

DUMITRU
AVAKIAN
muzicolog

Secretar juriu:

 ANA-MARIA
CIORNEI

pianist?

Competi?iile muzicale reprezint? pa?i 
extraordinar de importan?i pentru cariera unui tân?r 
muzician. Exist? deja, în lume, foarte multe 
concursuri, care se adreseaz? diferitelor 
instrumente, cântului vocal, compozi?iei, îns? o 
competi?ie de duo este, cu adev?rat, o raritate. Eu, 
de exemplu, nu am mai întâlnit niciun concurs care 
s? aib? întocmai acest specif ic ?i mi se pare o idee 
cât se poate de bun?. Muzicienii care î?i propun s? ia 
parte la un concurs de duo trebuie s? se preg?teasc? 
foarte intens, întrucât a cânta într-o astfel de 
forma?ie ? m? refer, în special, la duourile de patru 
mâini ?i dou? piane ? se încadreaz? într-o ramur? 
foarte special? a muzicii de camer?, iar un astfel de 
concurs poate reprezenta un pas crucial în cariera ?i 
evolu?ia lor.

IMPRESIILE UNUI OASPETE
AL CONCURSULUI

"Este, cu adev?rat, o raritate. Eu, 
de exemplu, nu am mai întâlnit niciun 
concurs care s? aib? întocmai acest 
specific ?i mi se pare o idee cât se poate 
de bun?."

András Csonka, 
Director de
Programe în cadrul
Academiei de
Muzic? Franz Liszt
din Budapesta 

Pentru ca acest concurs ?i orice concurs, în 
general, s? poat? cre?te din ce în ce mai mult pe o 
scar? interna?ional?, trebuie a se avea în vedere mai 
mul?i factori. În primul rând, este vorba despre 
premii; cu cât acestea sunt mai atractive, cu atât 
num?rul competitorilor va f i mai mare. În al doilea 
rând, este bine ca juriul competi?iei s? f ie format din 
muzicieni renumi?i ? prestigiul întregii manifest?ri 
va cre?te prin numele jura?ilor. De asemenea, printre 
elementele importante se num?r? ?i programul pe 
care candida?ii trebuie s? îl prezinte. M? bucur? 
faptul c?, în cazul Concursului Interna?ional de Duo 
Suzana Szörenyi, ace?ti factori sunt îndeplini?i ?i, 
iat?, exist? deja aplican?i din mai multe ??ri. Este un 
lucru foarte bun pentru o prim? edi?ie. 

În f inal, în ceea ce prive?te sec?iunea 
dedicat? forma?iilor de interpre?i amatori, cred c? 
este foarte dif icil s? departaj?m muzicienii 
profesioni?ti de amatori raportându-ne exclusiv la 
anumite criterii f ixe, prestabilite. Este, totu?i, o idee 
foarte bun? organizarea unui concurs care s? se 
adreseze ?i acestei categorii de iubitori de muzic?, 
celor pentru care a cânta nu reprezint? o profesie în 
sine. 
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?Muzica este un 
r?spuns  c?ruia nu  i s-a 
pus nicio întrebare?

Nichita St?nescuDUO
REVISTA CONCURSULUI

INTERNA?IONAL DE DUO
"SUZANA SZÖRENYI"

ANUL I, NR. 4, 7 MAI 2016

Sunt atât de bucuroas? s?-i pot asculta pe ace?ti tineri 
entuzia?ti ?i curajo?i, care au rezonat imediat la auzul 
cuvântului DUO! ?i-au c?utat parteneri, au înv??at repertorii 
noi, au muncit cu pasiune, investind un volum de munc? mult 
mai mare fa?? de cel strict necesar pentru examenele 
semestriale. 

S? fie oare semnifica?ia cuvântului DUO "eu" ?i "tu"? 
Sunt sigur? c? mul?i au recunoscut aluzia: în îmbr??i?area 
muzicii, cele dou? suflete devin o singur? fiin??! 

Scriind aceste cuvinte, îmi aduc aminte cu drag ?i 
recuno?tin?? de maestra mea, Suzana Szörenyi, c?reia îi este 
dedicat acest concurs. Cu tact ?i cu o anume cald? ?i nobil? 
severitate m-a f?cut s? îndr?gesc enorm genul de duo cameral. 
Iat?, genera?iile actuale de elevi ?i studen?i, prezen?i în num?r 
mare la prima edi?ie a Concursului Interna?ional de DUO, 
demonstreaz? c? în ?coala noastr? de acompaniament ?i 
ansamblu cameral tradi?ia nu s-a pierdut, iar interesul pentru 
aceast? zon? a artei interpretative este în continu? cre?tere. În 
acest sens, mul?umim în primul rând doamnelor profesoare 
Viorica R?doi ?i Stelu?a Radu. Este impresionant modul în care 
au organizat acest concurs - de la viziunea de ansamblu, pân? 
la cele mai mici detalii. Atât cât am reu?it s? ascult, mi-am dat 
seama c? este un nivel foarte bun, cu surprize extrem de pl?cute 
venind atât de la concuren?ii români, cât ?i de la cei str?ini. 
Chiar sper?m ca ace?tia din urm? s? se înscrie în num?r tot mai 
mare la edi?iile viitoare. 

Sunt sigur? c? numerosul  juriu, format din muzicieni 
profesioni?ti cu specializ?ri conexe, va demonstra impar?ialitate 
?i corectitudine. Cât despre juriul studen?ilor, este o premier? 
într-un concurs interna?ional! O ini?iativ? excelent?! 

În a?teptarea rezultatelor finale, v? invit pentru înc? 
dou? zile în Sala "George Enescu" a UNMB s? participa?i într-un 
num?r cât mai mare, s? vede?i cu ochii vo?tri, s? auzi?i cu 
urechile voastre, ?i, mai ales, s? v? bucura?i cu tot sufletul de 
aceast? s?rb?toare a muzicii, în care1+1=...1! 

CÂTEVA GÂNDURI 
BUNE DIN PARTEA 

GAZDELOR

conf . univ. dr. CRISTINA POPESCU-ST?NE?TI

Decanul  Facul t??ii de Interpretare Muzical? din cadrul  
Universit??ii Na?ionale de Muzic? din Bucure?t i

Nu m-a? rezuma numai la 

duoul instrumental, ci a? 

aminti aici ?i genul de lied, 

care nu este deloc (...) un 

simplu acompaniament, 

pentru c? genul ca atare nu 

poate tr?i f?r? osmoza 

acestor trei elemente care 

sunt: linia melodic?, a?a 

zisul acompaniament, deci 

rolul pianului, ?i poezia. ?i 

dac? aceste trei elemente nu 

au o via?? comun? 

echilibrat? atunci liedul 

undeva sufer?. 

Episodul I

Suzana Szörenyi,
despre genul de lied



"A cânta în duo este o 
experien?? nemaipomenit?, 
dar necesit? mult? munc?, 
r?bdare ?i colaborare între 
parteneri."

" THIS IS A              
QUOTE
IN YOUR 
SIDEBAR"

Organizatorii se pot 
bucura de succesul unei 
prime edi?ii care, departe 
de a r?mâne doar la nivelul 
unui experiment, s-a 
demonstrat a f i o reu?it? 
bine închegat?, dac? m? 
gândesc doar la 
interna?ionalizare ?i la 
calitatea candida?ilor. În 
ceea ce ne prive?te pe noi, 
membrii juriului (de pian la 
patru mâini ?i dou? piane), 
voi men?iona doar modul 
corect ?i elegant în care 
am fost invita?i s? ne 
exprim?m votul: în loc de 
discu?ii nesfâr?ite, 
obiectivitatea punctajelor 
au hot?rât - cred eu - 
ierarhia potrivit?. 

?i acum, câteva 
impresii fugitive: al?turi de 
colegii mei am fost mi?cat? 
nu doar de dr?g?l??enia 
celor mai t ineri concuren?i, 
dar ?i de talentul ?i buna 
lor preg?tire (bravo, 
Denisa Partenie!); ?tacheta 
concursului a fost evident 
ridicat? de prezen?a celor 
doi t ineri polonezi, piani?ti 
de anvergur? care s-au 
sudat într-un duo dinamic, 
virtuoz, cu inteligen?? 
structural? ?i imagina?ie 
muzical?; m-am bucurat de 
talentul, farmecul ?i 
raf inamentul studen?ilor 
UNMB premia?i, care 
primesc - iat? - un impuls 
s? continue s? exploreze 
minun??iile repertoriului 
de duo. 

  Prof . univ. dr. 
Valent ina Sandu-Dediu 

Muzicolog ?i pianist? 
Membr? a juriului 

M-am bucurat enorm când am aflat de ini?iativa 
acestui concurs ?i mai ales de succesul pe care îl are, 
înc? de la prima edi?ie. A cânta în duo este o experien?? 
nemaipomenit?, dar necesit? mult? munc?, r?bdare ?i 
colaborare între parteneri. Este o etap? foarte important? 
în procesul form?rii noastre ca arti?ti! Vreau s? urez succes 
tuturor concuren?ilor ?i s? felicit în mod special organizatorii: 
doamna Stelu?a Radu, doamna Viorica R?doi ?i colegul meu, R?zvan 
Apetrei. Ma simt onorat? s? fac parte din Juriul Consultativ al 
Studen?ilor! 

DENISA PARTENIE, pianist?, membr? a Jur iului Consultativ al 
Studen?ilor

 

Soarta a f?cut ca acum 7 ani s? o întâlnesc pe Suzana 
Szörenyi, prin prietenul meu care era atunci student la clasa 
dumneaei. De?i n-am cunoscut-o niciodat? ca muzician, în cele 
câteva ore petrecute împreun? am întâlnit la doamna Szorenyi o 
c?ldur? sufleteasc? deosebit?, întreg modul s?u de a vorbi, de a 
rela?iona cu noi fiind de o blânde?e ?i o delicate?e rar întâlnit?. De 

asemenea m-a impresionat elegan?a sa comportamental?, 
vestimentar? ?i decorativ?, ce p?stra vie amintirea unor 

vremuri mai bune, de mult apuse. Am r?mas cu o 
amintire scurt? dar de neuitat, dorind ca prin 
participarea la aceast? edi?ie a concursului s? îi aduc 
personal un omagiu, ?i sperând ca din locul în care se 
afl? acum s? reverse bun?tatea sa c?tre tinerele 

genera?ii care îi cinstesc numele. 

DÓRA KRISZTINA MUNKÁCSI, pianist?, concurent? 
în cadrul sec?iunii Duo pianistic - 4 mâini, categor ia B

 

"SUCCESUL 
UNEI PRIME 
EDITII" TINERI MUZICIENI , CONCUREN?I  ?I  JURA?I ,

DESPRE CONCURSUL INTERNA?IONAL DE DUO 

" SUZANA SZÖRENYI"  

- episodul al I I I -lea -

COMPETITIEI
ECOURI ALE



6 mai 2016: iat?-ne ajun?i, în sfâr?it, la unul dintre cele mai 
intense momente ale Concursului Interna?ional de Duo Suzana 
Szörenyi - f inala. Înarmate cu for?e proaspete, cu iubire de muzic? ?i 
frumos, dar ?i cu a?tept?ri dintre cele mai înalte, juriile competi?iei au 
invitat ast?zi, pe scena s?lii George Enescu a Universit??ii Na?ionale de 
Muzic? din Bucure?ti, pe membrii celor ?ase duouri l irice 
cameral-dramatice calif icate în f inal?. Ioan-Sergiu Coltan (voce), 
Bianca-Elena Murariu (pian), Andreea-Carmen Marin (voce), Gabriel 
Gî?an (pian), Rodica-?tefania Butu (voce), Andra Demidov (pian), 
Daniela Buc?an (voce), Valentin Malane?chi (pian), Adriana 
Gheorghi?or (voce) ?i Tudor C?ldare (pian) sunt cei zece muzicieni 
privilegia?i cu ?ansa sus?inerii unei noi pledoarii în favoarea talentului 
?i a m?iestriei artistice (cel de-al ?aselea duo f inalist, format din Livia 
Chiuariu ?i Renata-Sandra Burc?, s-a retras din competi?ie, din motive 
obiective). Dar s? nu-i uit?m totu?i chiar pe cei mai bravi dintre 
competitori, pe cei care au inaugurat aceast? ult im? etap? ?i au reu?it 
s? însenineze sala prin candoarea interpret?rii lor: piani?tii 
Larisa-Emanuela Dorcioman (8 ani) ?i Darius-Emanuel Mo? (6 ani) ? 
f inali?tii sec?iunii duo ? patru mâini, Categoria A. 

Printre compozitorii recuren?i ai zilei s-au num?rat Franz 
Schubert (este vorba, mai precis, despre remarcabilul Die Forelle, care 
a fost unanim inclus în repetoriul f inali?tilor), Wolfgang Amadeus 
Mozart, Giacomo Puccini ?i m?iestritele sale arii din opera Boema, 
Gaetano Donizzetti, dar ?i Béla Bartók. Al?turi de lucr?rile acestora, 
ne-am bucurat nespus s? ascult?m unele dintre cele mai 
reprezentative crea?ii pentru voce ?i pian ap?rute vreodat? în 
componistica româneasc?. Semnate de compozitori ilu?tri precum 
George Enescu, Mihail Jora sau Dan Dediu, acestea au pretins de la 
interpre?i, poate mai mult decât oricare altele, iscusin??, maturitate ?i 
profesionalism. R?mâne s? af l?m, din perspectiva avizat? a juriului 
nostru, în ce m?sur? a îndeplinit f iecare dintre ei aceste provoc?ri... 

Ast?zi, în cea de-a doua zi a etapei f inale ?i, totodat?, ult ima zi 
de concurs efectiv, nu ne r?mâne decât s? sper?m c? duourile 
pianistice ne vor încânta cel pu?in la fel de mult precum au reu?it cele 
de ieri, c? muzici complexe ?i sclipitoare, precum cele ale lui 
Schubert, Grieg, Milhaud, Rachmaninov sau Gershwin, î?i vor atinge 
echilibrul des?vâr?it în mâinile tinerilor arti?ti. 

JURNALUL DE BORD
AL COMPETI?IEI
ZIUA A III-A, 6 MAI 2016
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Am primit cu mare pl?cere invita?ia de a face parte din juriul 
Concursului Interna?ional de Duo ?Suzana Szorenyi?. 

Pe de o parte, îmi amintesc cu emo?ie de personalitatea acestei 
minunate muziciene care a fost doamna Szorenyi, care s? nu 
uit?m c? a fost unul dintre profesorii cu cea mai îndelungat? 
carier? didactic? în Universitatea na?ional? de muzic?, socotind 
de la înf iin?are ?i pân? ast?zi.

Pe de alt? parte, acest t ip de concurs, care vizeaz? o zon? 
aparte a interpret?rii, cea a cuplurilor camerale, era cu adev?rat 
necesar, într-un peisaj dominat covâr?itor de concursuri care 
pun accent numai pe individualitate ?i numai pe performan?a 
personal?. Duo-ul, inclusiv la sec?iunea voce-pian, la care am 
fost în juriu, cere în primul rând calit??i interpretative 
complexe, cum ar f i muzicalitatea, capacitatea de realizare a 
unui parteneriat artistic, gândirea cameral?, preg?tirea în 
comun a concep?iei ?i a inten?iilor etc.

M-am bucurat s? constat c? nivelul acestei edi?ii a fost unul bun 
?i c? a eviden?iat o direc?ie promi??toare pe care se înscriu 
tinerii participan?i.

De asemenea, a fost o mare satisfac?ie faptul c? juriul a avut 
opinii omogene ?i congruente, judec??ile mae?trilor, ref lectate 
în note ?i comentarii, convergând c?tre rezultate foarte strânse 
?i c?tre un clasament agreat 100%  de to?i membrii juriului, 
care au avut deci op?iuni similare ?i care au dovedit ?i ei un 
?spirit de echip??, chiar ?i în condi?iile în care notarea a fost 
individual? ?i confiden?ial?. 

Mult succes în continuare acestui concurs, care are toate 
premizele de a se dezvolta într-o manifestare de mare 
importan?? ?i de binemeritat prestigiu! 

Mihai Cosma, muzicolog, membru al  Juriului

PARTENERI: 

PARTENERI MEDIA:

MESAJUL UNUI 
MEMBRU AL JURIULUI
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?Secretul succesului 
const? în a vrea s? 
câ?tigi ?i a ?ti s? pierzi.?

Niccolò MachiavelliDUO
REVISTA CONCURSULUI

INTERNA?IONAL DE DUO
"SUZANA SZÖRENYI"

ANUL I, NR. 5, 8 MAI 2016

Organizarea primei edi?ii a 
Concursului Interna?ional de Duo Suzana 
Szörenyi a fost o experien?? inedit?, din care 
noi - cei care au stat în spatele acestui 
eveniment - am înv??at multe. Sper?m ca 
experien?a acumulat? în aceste zile s? 
aduc? un plus de valoare edi?iilor viitoare. 

Suntem bucuro?i c? acest Concurs a 
propus ceva nout??i pe o pia?? deja saturat? 
a competi?iilor muzicale: juriul consultativ 
al studen?ilor, premiul publicului, categoria 
?amatori? ?i, nu în ultimul rând, ideea de 
duo, acest binom pe care ni-l dorim finalizat 
printr-o real? comunicare între cei doi 
muzicieni ai forma?iei camerale, dar ?i între 
interpre?i ?i publicul meloman. 

Mul?umim tuturor celor care au luat 
parte la acest eveniment. V? a?tept?m la 
anul s? ne bucur?m de muzica în doi sau, 

mai bine zis, în trei, dac? ?clubului 
nostru? se al?tur? ?minunatul 

meloman?. 

Reflec?ii la final de edi?ie 

prof . univ. dr. STELU?A RADU

Pre?edinte al  Asocia?iei Majura Christ

Concursul Interna?ional 
de Duo "Suzana 

Szörenyi" î?i desemneaz? 
ast?zi câ?tig?torii!

 Le mul?umim tuturor - 
concuren?i, jurii, 

voluntari, parteneri, 
sponsori, public spectator 

- pentru aceste 5 zile 
extraordinare!

 Prima edi?ie s-a încheiat, 
dar c?l?toria continu?!

 V? a?tept?m la edi?ia 
viitoare, în perioada 

octombrie-noiembrie 
2017! 



Iat? ce pute?i cit i în 

num?rul de mâine al 

Revistei DUO, ultimul 

din acest an:

- Lista complet? a 

laurea?ilor 

primei edi?ii a 

Concursului 

Interna?ional de 

Duo "Suzana 

Szörenyi"

- P?rerile 

publicului 

spectator despre 

prima edi?ie a 

competi?iei

- Cronica 

Masterclass-ului 

de pian sus?inut 

de Tamas 

Vesmas

Credem ca este o oportunitate 
extraordinar? ?i o ocazie unic? pentru 
forma?iile de duo s? î?i prezinte programul, cu 
atât mai mult cu cât nu exist? multe competi?ii 
de duo în lume. Ne place foarte mult ideea unei 
competi?ii exclusiv pentru duo. A fost perfect 
pentru noi, pentru c? a fost o competi?ie care a 
r?spuns cerin?elor noastre. Sunt multe 
competi?ii de muzic? de camer? pentru triouri, 
cvartete etc., dar nu pentru duouri de pian. Este 
diferit atunci când participi doar într-o 
competi?ie de duo, decât atunci când concurezi 
la un loc cu tot felul de alte formule camerale. 
Este minunant faptul c? în cadrul acestei 
competi?ii exist? categorii atât pentru pian la 4 
mâini cât ?i pentru dou? piane. 

Cinstit ?i nu doar pentru a încerca s? fim 
amabili, acesta este adev?rul, din primul 
moment când am ajuns la aceast? competi?ie 
am sim?it c? atmosfera a fost cu adev?rat 
lipsit? de stres. Toat? lumea este foarte amabil? 
- to?i participan?ii, staff-ul organizatoric - to?i 
sunt foarte amabili. Nu se întâmpl? foarte des 
acest lucru, s? simi?i c? toat? lumea î?i dore?te 
binele. Acesta este felul în care ne-am sim?it ?i 
în aceste condi?ii este foarte greu s? ai emo?ii. A 
fost o experien?? minunat?. Acesta este 
adevarul! 

ADAM PIÓRKOWSKI ?i MIKO?AJ ANDRZEJ SIKA?A, piani?t i 
(Polonia), concuren?i în cadrul  sec?iunilor Duo pianist ic - 4 
mâini, categoria B ?i Duo pianist ic - dou? piane

"A fost perfect 
pentru noi, pentru 
c? a fost o 
competi?ie care a 
r?spuns cerin?elor 
noastre. "

TINERI MUZICIENI , CONCUREN?I  ?I  JURA?I ,

DESPRE CONCURSUL INTERNA?IONAL DE DUO 

" SUZANA SZÖRENYI"  

- episodul al IV-lea -

COMPETITIEI
ECOURI ALE

ADAM PIÓRKOWSKI 

MIKO?AJ ANDRZEJ 
SIKA?A



Dup? cum bine ?tim, orice lucru bun are ?i un sfâr?it 
? iat?, a?adar, cum, dup? trei zile care au zburat parc?, 
prinzându-ne ?i pe noi în vârtejul lor, ne îndrept?m 
într-un ritm vertiginos c?tre f inalul Concursului 
Interna?ional de Duo Suzana Szörenyi. 8 mai 2016 va 
r?mâne în istoria competi?iei noastre drept data în care 
s-au tras concluziile unei prime edi?ii încheiate cu bine 
?i, totodat?, drept un prim elogiu pe care ne dorim îl 
aducem talentului ?i priceperii dovedite de muzicieni în 
abordarea repertoriului de duo. Este vorba, desigur, 
despre Gala laurea?ilor ?i Festivitatea de premiere, la 
care asist?m ast?zi, începând cu ora 12:00. Înainte, îns?, 
de a ne l?sa cuprin?i de mrejele nostalgiei, s? arunc?m o 
scurt? privire asupra ultimei zile de concurs propriu-zis, 
care s-a derulat ieri, 7 mai 2016. S-au întrecut în etapa 
f inal? cele 10 duouri pianistice (6 forma?ii la patru mâini 
?i 3 la dou? piane, toate constituite din muzicieni 
profesioni?ti, ?i o forma?ie la patru mâini, înscris? la 
categoria Amatori) care ne-au oferit un spectacol de 
virtuozitate ?i de emo?ie artistic? demn de mari scene 
ale lumii. Îi amintim aici, cu prec?dere, pe Adam 
Piórkowski ?i Miko?aj Sika?a din Polonia, care, prin 
m?iestria ?i coeziunea interpret?rii lor, au reu?it s? 
înal?e într-o manier? substan?ial? standardele 
concursului. În întâmpinare le-au venit (din ce în ce mai 
motiva?i cu acest prilej) colegii no?tri, studen?i ai 
Universit??ii Na?ionale de Muzic? din Bucure?ti, care au 
excelat prin f ine?ea ?i sensibil itatea caracteristice . 

Ne-am bucurat cu to?ii pe parcursul celor trei zile - 
de la publicul meloman ?i membrii juriilor ?i pân? la 
concuren?ii în?i?i - de ore pre?ioase închinate muzicii, 
care, privite retrospectiv, par înc? prea pu?ine... V? 
invit?m, deci, pentru ult ima oar? în aceast? prim? edi?ie, 
s? aplaud?m reu?ita duourilor laureate (?i, al?turi de ele, 
a tuturor concuren?ilor) ?i, mai presus de orice, s? ne 
bucur?m împreun? de muzica lor. 

"Este o form? cât se 

poate de ingenioas? de 

suscitare a interesului 

t inerilor no?tri muzicieni 

pentru valorile autentice ale 

muzicii de camer? ?i 

cultivarea spiritului de 

ansamblu, condi?ie esen?ial? 

a comunic?rii muzicale. "

                      În zilele acestea se desf??oar? în sala George 
Enescu a Universit??ii Na?ionale de Muzic? din Bucure?ti 
Concursul de Duo Suzana Szörenyi. 

Este de remarcat c? de?i se af l? la prima edi?ie, 
concursul se bucur? de participarea mai multor concuren?i 
din str?in?tate, mai precis din cinci ??ri, fapt care 
dovede?te interesul pentru tematica mai pu?in obi?nuit? a 
acestei compe?iii muzicale: duo-ul l iric cameral-dramatic 
(voce-pian) ?i duo-ul pianistic la patru mâini ?i la dou? 
piane.

Originalitatea conceptului acestui concurs, care se 
adreseaz? atât amatorilor cât ?i profesioni?tilor, transpare 
?i din gradul înalt de implicare a studen?ilor, care nu se 
reg?sesc doar printre concuren?i, a?a cum era de a?teptat, 
ci sunt parte activ? atât în organizarea evenimentelor, cât 
?i în evaluarea candida?ilor. Pe lâng? juriul propriu-zis, 
format din personalit??i ale muzicii române?ti, exist? ?i un 
comitet cu rol consultativ, alc?tuit din studen?i ai UNMB. 
Este o form? cât se poate de ingenioas? de suscitare a 
interesului t inerilor no?tri muzicieni pentru valorile 
autentice ale muzicii de camer? ?i cultivarea spiritului de 
ansamblu, condi?ie esen?ial? a comunic?rii muzicale. 

Pentru aceasta ?i pentru multe altele ne 
manifest?m întreaga considera?ie ?i le adres?m 
mul?umirile noastre  doamnelor profesoare Stelu?a Radu ?i 
Viorica R?doi, care cu d?ruire ?i mult suf let au ini?iat acest 
eveniment de  anvergur? în semn de omagiu pentru o 
mare Doamn? a muzicii ?i a pedagogiei artistice române?ti: 
Suzana Szörenyi. 

Prof . univ. dr. DIANA MO?

Rector al  Universit??ii Na?ionale de Muzic? din Bucure?t i  

CÂTEVA GÂNDURI 
BUNE DIN PARTEA 

GAZDELOR
Episodul al II-lea

JURNALUL DE BORD
AL COMPETI?IEI
ZIUA A IV-A, 7 MAI 2016
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?Muzica exprim? ceea ce 
nu se poate spune în 
cuvinte ?i despre care nu 
se poate tace?

Victor Hugo

Organizarea a fost excep?ional?! Am avut, 
înainte de intrarea în concurs, sal? de 
înc?lzire, a fost afi?at programul prompt ?i 
permanent. Bravo organizatorilor!

Organizarea a fost foarte bine gândit?. 
Jurizarea este cât se poate de corect?, acest 
lucru dând încredere concuren?ilor c? este 
un concurs cât se poate de serios.

Foarte bun? ini?iativ? de concurs!

DUO
REVISTA CONCURSULUI

INTERNA?IONAL DE DUO
"SUZANA SZÖRENYI"

ANUL I, NR. 6, 9 MAI 2016

O ini?iativ? deosebit?, un concurs aparte care va 
promova Universitatea Na?ional? de Muzic?. 
Felicit?ri organizatorilor!

O ini?iativ? foarte bun?! Sper?m s? fie din ce 
în ce mai multe concursuri de acest gen! Ne 
bucur?m c? am avut ocazia s? particip?m ?i 
sper?m s? ne revedem la edi?iile viitoare. 
Mult succes!

IMPRESII
DESPRE PRIMA 

EDI?IE 
extrase din cartea de 
onoare a competi?iei

?i

instantanee de la
GALA LAUREA?ILOR



PREMIILE PRIMEI EDI?II A CONCURSULUI 
INTERNA?IONAL DE DUO ?SUZANA SZÖRENYI?

cont inuarea în ult im a pagin? a revist ei...



M? consider un 

privilegiat al sor?ii pentru 

c? am  avut ?ansa de a 

fi fost student, în clasa 

de acompaniament, ?i 

mai apoi prieten, al 

Suzanei Szörenyi.

TAMAS VESMAS 

CRONICA MASTERCLASS-ULUI 
SUS?INUT DE PIANISTUL 
TAMAS VESMAS

Luni, 9 mai 2016, în Sala ?Auditorium? a Universit??ii 
Na?ionale de Muzic? din Bucure?ti, a avut loc 
masterclass-ul de pian sus?inut de c?tre pianistul 
român, stabilit în Fran?a, Tamas Vesmas.

Dup? ce, timp de 4 zile, a fost membru al juriilor de 
duo pianistic la patru mâini ?i la dou? piane, ast?zi 
Tamas Vesmas a devenit mentor pentru o serie de 
tineri piani?ti implica?i în competi?ie (concuren?i ?i 
organizatori) ?i nu numai.

Masterclass-ul s-a bucurat de o foarte bun? participare 
?i a relevat, înc? o dat?, nivelul pianistic de excep?ie al 
tinerilor piani?ti implica?i în competi?ie.

Lucr?rile prezentate au acoperit o palet? larg? de 
perioade stilistice ?i genuri, de la J. S. Bach, la George 
Enescu ?i de la miniatur?, la concertul instrumental.

Masterclass-ul s-a desf??urat cu circuit deschis, în 
compania unei distinse audien?e formate din cadre 
didactice ale Universit??ii Na?ionale de Muzic? din 
Bucure?ti ?i studen?i.

Evenimentul a fost organizat de c?tre Asocia?ia ?Majura 
Christ?, în parteneriat cu Universitatea Na?ional? de 
Muzic? din Bucure?ti ?i a reprezentat ultima 
manifestare a primei edi?ii a Concursului Interna?ional 
de Duo ?Suzana Szörenyi?.
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