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 În perioada 28.10 – 5.11.2019, o delegație a Universității Transilvania din Brașov a 

efectuat o deplasare în Republica Populară Coreeană în vederea stabilirii de relații de 

colaborare universitară și științifică, precum și susțiinerea unui concert de muzică și 

dansuri tradiționale românești, cu ocazia sărbătoririi a 71 de ani de relații diplomatice.

Asist. Dr. Belibou Alexandra

 Programul delegației, propus de Ambasada României în Republica Populară 

Democrată Coreeană, a curpins o vizită la Conservatorul din Phenian (schimb cultural), 

vizită și discuții de colaborare la Pyonyang Univrsity for Foreign Studies, întâlnire cu 

directorul Comitetului Cultural pentru relații cu țări străine. Grupul de studenți de la 

Universitatea Transilvania a fost apreciat pentru concertul de muzică tradițională 

românească susținut la Clubul Diplomatic, în prezența oficialităților din întreaga lume.

 Programul delegației a continuat cu deplasarea în perioada 01.11 – 05.11.2019 în 

Republica Populară Chineză, având același scop: stabilirea relațiilor de colaborare 

universitară, precum și derularea unor activități cultural-artistice. Aniversarea a 70 de ani 

de relații diplomatice a fost marcată de numeroase manifestări artistice. La invitația 

Ambasadei Românie în Republica Populară Chineză, delegația a fost prezentă în Beijing 

pentru susținerea unui concert la sediul Ambasadei României și altul la Centrul Cultural 

din Wenzhou, în colaborare cu Wenzhou University și School of Music Wenzhou. De 

asemenea, membrii delegației au participat la un simpozion pentru stabilirea de relații de 

colaborare între Universitatea Transilvania și Wenzhou University, în cadrul căruia s-au 

prezentat realizările celor două instituții și s-au propus programe de colaborare.
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 Colaboararea dintre Ambasada României în Regatul Spaniei și Universitatea 

Transilvania din Brașov reprezintă una dintre strategiile de internaționalizare ale 

Universității, ce își dorește să crească prestigiul României  peste hotare. 

 În anul 2019, Ambasadei României în Regatul Spaniei, a invitat Cvartetul Intermezzo 

pentru a susținute 4 concerte în Madrid, Albacete, Zaragoza și Barcelona. În urma 

succesului și aprecierii prestației actului artistic, cvartetul a primit o nouă invitație din partea 

Consulatului General al României la Barcelona, unde au celebrat Ziua Națională a 

României prin susținerea unui concert în sala „Domenech y Muntaner”, din prestigiosul 

complex architectonic „Reciento Modernista de Sant Pau”, din Barcelona, în data de 28 

noiembrie 2019.

 Momentul de virtuozitate a fost apreciat foarte mult de oficialitățile invitate la eveniment, 

oficialități de rang înalt ce fac parte din administrația locală, civilă și militară. De asemenea, 

la recitalul susținut de cvartet a fost prezent și corpul consular acreditat la Barcelona.

 Cu o bogată activitate artistică, Cvartetul Intermezzo este rodul unei frumoase colaborări 

între 3 studenți ai Facultății de Muzică — Universitatea Transilvania din Brașov, România și 

conf. dr. Alina Nauncef — profesor de vioară la aceeași instituție de învățământ superior.  

Cvartetul și-a propus să poarte suflul muzicii românești în toată lumea, alegându-și un 

repertoriu bogat în lucrări muzicale cu influențe folclorice și, de asemenea, lucrări clasice 

din repertoriul universal.

Conf. Dr. Alina Nauncef

Cvartetul Intermezzo

la Consulatul General al României la Barcelona



 În perioada 25 noiembrie – 7 decembrie 2019 o echipă a Universității Transilvania din 

Brașov, formată din studenți ai Facultății de Muzică și trei perechi de dansatori ai 

Ansamblului de Dansuri Tradiționale al Universității, au participat la o serie de evenimente 

dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României, organizate de Ambasada României în 

Republicile Kazahstan, Kyrgyzstan și Tajikistan. Echipa a fost coordonată de Asist. Dr. 

Popa Lioara, Drd. Noemi Karacsony și Drd. Negrilă Ioan, iar pregătirea programului artistic 

a fost atent supravegheată de Prof. Dr. Mădălina Rucsanda, decan al Facultății de Muzică.

 Publicul a apreciat în mod deosebit reprezentația studenților români, momentele 

coregrafice oferind doritorilor prilejul de a participa la hora cu care se încheiau aceste 

concerte. Programul artistic propus a făcut o impresie deosebită și în cadrul evenimentelor 

organizate la Teatrul de Stat din Karaganda (Kazahstan), sau la Filarmonica din Bishkek 

(Kyrgyzstan). Un eveniment inedit, mai ales pentru public, a fost flash mob-ul organizat la 

mall-ul din Dushanbe, Tajikistan. În urma concertului susținut la Conservatorul din 

Dushanbe, impresia deosebit de plăcută pe care a făcut-o programul studenților 

Universității Transilvania a făcut ca aceștia să fie solicitați să participe cu fragmente din 

reprezentație la Recepția oferită de Delegația Uniunii Europene din Tajikistan.

 Ansamblul de Muzică și Dansuri Tradiționale al Universității Transilvania din Brașov a 

oferit spectacole de înaltă calitate, promovând astfel și oferta educațională a instituției de 

învățământ pe care au reprezentat-o. Sperăm ca interesul stârnit să se concretizeze în 

viitor sub forma unor parteneriate pe multiple planuri.

Drd. Noémi Karácsony

 Pe parcursul celor două săptămâni studenții au susținut aproape zilnic reprezentații în 

cadrul unor recepții organizate de ambasadă, dar și în cadrul unor concerte al căror scop a 

fost acela de a creea posibilitatea unei viitoare colaborări între instituțiile de artă. Astfel, au 

fost susținute concerte la Universitatea Eurasia Gumyliov din Nur-Sultan (Kazahstan), 

precum și la Conservatorul din Dushanbe (Tajikistan), în cadrul Recepției oferite de 

Ambasadă pentru a sărbători Ziua Națională a României.
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 Ambasada României în regatul Spaniei a organizat în perioada 21 – 24 ianuarie 2020, 
celebrarea Zilei Unirii Principatelor Române în Santander, Madrid și Barcelona (Spania). 
Acest moment de mare însemnătate istorică a fost marcat printr-o serie de trei concerte 
susținute de Cvartetul Intermezzo al Facultății de Muzică din cadrul Universității 
Transilvania din Brașov. 

 În cadrul evenimentului, consulul general a oferit diplome de excelență președintelui 
Parlamentului din Cantabria, Joaquin Gomez Gomez, și consulului onorific al României la 
Santander, Sancho Michell de Diego, pentru activitatea remarcabilă și contribuția acestora 
la consolidarea și promovarea valorilor și identității românești. Această activitate culturală a 
fost organizată de către Consulatul General al României la Bilbao, în colaborare cu 
Parlamentul din Cantabria și Consulatul onorific al României la Santander și cu 
Universitatea Transilvania din Brașov și s-a bucurat de prezența unui public format din 
autorități spaniole, membri ai corpului consular străin acreditat în Spania, membri ai 
mediilor academice și culturale ale societății spaniole din Cantabria și reprezentanți ai 
comunității românești din regiune. 

 În data de 22 ianuarie 2020, Ambasada României în Regatul Spaniei a sărbătorit Ziua 
Unirii Principatelor Române și în Madrid, alături de membri ai corpului diplomatic, ai 
mediului academic și cultural spaniol și român, precum și ai comunității române. Acest 
moment istoric a fost marcat printr-un concert susținut de Cvartetul Intermezzo al Facultății 
de Muzică din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Publicul a fost încântat cu 
compoziții aparținând unei serii de compozitori români, precum Ciprian Porumbescu, Ionel 
Croitoru, Mircea Chiriac, Constantin Dimitrescu sau Nicușor Silaghi. 
 Cu această ocazie, ambasadorul Gabriela Dancău l-a decorat, în numele Preşedintelui 
României, cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, pe preotul paroh Teofil 
Moldovan, doctor în teologie și filolog pentru contribuția sa deosebită în promovarea culturii 
și civilizației românești în Spania.
 De asemenea, ambasadorul român a oferit o plăcuță comemorativă Academiei 
Diplomatice a Regatului Spaniei, înmânată președintelui acesteia, Santiago Velo de Antelo. 
 Vineri, 24 ianuarie 2020, când s-au împlinit 161 ani de la Unirea Principatelor Române, 
Consulatul General al României la Barcelona împreună cu Părintele Aurel Bundă au fost 
gazdele celui de-al treilea recital susținut de Cvartetul Intermezzo, în incinta Parohiei 
Ortodoxe „Sf. Gheorghe” din Barcelona. Acest eveniment a fost dedicat tuturor celor care 
făcut parte din comisiile secțiilor de vot la alegerile prezidențiale din noiembrie, fiind un mod 
deosebit de a le mulțumi pentru disponibilitate, efort și implicare. 

 Cvartetul Intermezzo, al cărui coordonator și vioară I este conf. dr. Alina Maria Nauncef, 
alături de 3 studenți foarte talentați ai Facultății de Muzică (Mihai Cardiș — vioara II, 
Andreea Tofănel — violă și Mihaela Marin — cello), a susținut primul concert la Parlamentul 
din Santander, în data de 21 ianurie 2020.  În discursul de deschidere, consulul general al 
României la Bilbao, domnul Marian Popescu, a transmis publicului prezent că „24 Ianuarie 
este ziua în care sărbătorim unul dintre momentele istorice cele mai apropiate de sufletele 
noastre — Unirea Principatelor Române — și reprezintă momentul care a confirmat cursul 
de unitate națională al Țărilor româneşti, inițiat într-un context politic complex, atât intern, 
cât și internațional”.

 Miercuri, 22 ianuarie 2020, Consulatul General al României la Bilbao a primit vizita 
cvartetului de coarde „Intermezzo”. Cu această ocazie, consulul general al României la 
Bilbao, Marian Popescu, a înmânat diplome de excelență și de merit membrilor grupului de 
muzică clasică amintit, pentru activitatea remarcabilă și contribuția lor la organizarea 
evenimentului cultural de la Parlamentul din Cantabria, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor 
Române.

„MUSICA POR LA UNION” alături de Cvartetul Intermezzo
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Conf. Dr. Alina Nauncef

 În perioada vizitei Cvartetului Intermezzo au fost discutate elemente de cooperare 
viitoare în domeniul culturii și al educației împreună cu ambasadoarea Gabriela Dancău, 
Consulul general Marian Popescu, Consulul general Manuel Pleșa și consulul Cosmin 
Mitrea.
Activitățile derulate au ajutat la creșterea vizibilității universității și a țării la nivel 
internațional, fiind totodată un prilej pentru a marca 161 ani de la Unirea Principatelor 
Române, eveniment cu semnificație culturală și politică deosebite pentru țara noastră.
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Bianca Elena Popescu
Anul III, Muzică

 Am fost invitați și primiți cu brațele deschise în Primaria Orașului, unde semnăturile 
noastre au rămas pentru posteritate în Cartea de Onoare. Chiar și acum mă cuprind 
emoțiile, când scriu despre această experiență minunată, care pentru noi a fost o reală 
șansă de a ne exprima trăirile prin folclorul românesc, atât de vast și de prețios.
 Am fost apreciați, aplaudați și admirați în fiecare moment. Am cunoscut oameni noi, 
deosebiți, care au avut grijă să nu ne lipsească  nimic, și aici vreau să îl amintesc pe domnul 
Michael Groll, prorectorul Universității Christian Albrecht din Kiel, fară de care noi nu am fi 
fost acolo. 

 O relație echilibrată și ușor de păstrat. Încredere, bunăvoință, sinceritate, o legătură de 
suflet care nu poate fii desființată de nimeni și nimic. Asta ne-a adus nouă, celor 20 de 
studenți ai Facultății de Muzică, din anul II, respectiv anul III, turneul minunat din Germania, 
la Kiel, în perioada 22.06 – 01.07.2019.  Împreună cu domnii profesori, Valentin Muntean și 
Ioan Oarcea, am pregătit un  repertoriu pentru concertele pe care urma să le avem acolo. 
Îmbrăcați în tradiționalul nostru port popular, am încântat publicul de pe cele mai frumoase 
scene, având peste 8 concerte.

 Aduc mulțumiri  profesorilor noștri, domnilor Valentin Munteanu și Ioan Oarcea, precum 
și colegilor mei: Alin Man, Marius Pop, Diana Roșca, Mihaela Ghiță, Mădalina Puiu, Violeta 
Stângă, Mihaela Bălan, Andreea Ciobotă, Lea Durey, Patricia Iordache, Teodora Năvală, 
Alina Voicu, Nicoleta Grigore, Bianca Man, Georgiana Lăpușneanu, Andrada Traicu, Imola 
Fazakas, Beatrix Nagy.

  Am traversat cu autocarul Ungaria, Austria și Germania, plini de voie bună, poposind din 
oraș în oraș pentru a imortaliza locurile, de care ne aducem aminte cu drag. Misiunea 
noastră a fost una foarte importantă, având bucuria de a susține spectacole de înaltă ținută 
și de a duce cât mai departe de granițele țării ecoul cântecului românesc. Nici oboseala nu a 
ezitat să își spună cuvântul, lacrimile ne- au inundat ochii de multe ori, atât de tristețe, 
emoții, dar și de bucurie.
 Turneul a avut și o misiune educativă, aceea de a ne face pe noi să interacționăm și să 
creștem coeziunea grupului. Punctualitatea și răbdarea au fost alături de talent, punctele 
noastre forte.

The amazing „YOUNG ROMANIAN ARTISTS”



 La invitația Excelenței sale, Doamna Ambasador a României în Cuba, am susținut două 
spectacole de excepție, și ambele s-au soldat cu aplauze la scenă deschisă. Primul 
spectacol a avut loc în recepția hotelului Melia Havana; spațiul restrâns și atmosfera intimă 
au făcut ca glasul colindătorilor să înduioșeze sufletele tuturor persoanelor prezente la acel 
eveniment. Ne-am aflat în aceeași încăpere cu reprezentanți ai unor state în care nici nu aș 
fi îndrăznit să visez că voi ajunge vreodată, iar acum propunerile de a reprezenta 
Universitatea Transilvania peste mări și țări nu încetează să apară. Satisfacție mai mare 
decât aceasta nu există, și vorbesc în numele tuturor, căci s-a răspuns la unison cu privire la 
impresiile acestei deplasari. 

 Destinația noastră? Havana-Cuba

 Desigur că drumul până acolo și tot procesul au reprezentat aspecte anevoioase, însă 
toate acestea nu au facut altceva decât să ne unească și mai mult, pentru că da, muzica 
unește suflete. Acum, serile mă prind mai tot timpul în sala de repetiții, punând la cale 
momente artistice deosebite alături de colegii mei, profesioniști devotați pasiunii lor, oameni 
de la care am și voi avea mereu de învățat, oameni cărora le mulțumesc pentru această 
experiență inedită… prietenii mei!

Mihaela Luca

 Al doilea spectacol s-a desfășurat la Catedral de la Habana. Acustica acestei clădiri 
somptuoase este unică. De asemenea, momentele trăite în cadrul ei au fost unice, marcate 
de un aspect măgulitor; și anume, faptul că deși în decurs de o oră am împărțit scena cu 
Orchestra Școlii de Muzică din Havana, în încheierea recitalului o piesă a unui compozitor 
român a fost cântată la unison de brașoveni și cubanezi. Firește că lacrimile nu au întârziat 
să apară, iar aceste emoții intense vor fi bine păstrate în sertarul cu amintiri.

Anul I, IM - Instrumente

 „Dacă-ți place ceea ce faci, nu vei munci nici o singură zi din viața ta”. Asta mi s-a 
demonstrat cu această ocazie. Timpul care ne-a stat la dispoziție pentru pregătirea tuturor 
aspectelor în acest demers, a fost mai puțin de o lună. Timp în care eu, împreună cu colegii 
mei, cu domnii și doamnele profesoare care au făcut posibilă deplasarea noastra la 10.000 
de km de casă, am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru ca prestația noastră să fie demnă 
de laude. Am lipsit ore întregi de acasă, am făcut repetiții aproape zilnic, ne-am străduit să 
punem la punct latura administrativă, toate acestea fiind abordate cu un deosebit 
profesionalism. 

 Cea mai mare țară din Caraibe, unde turismul este cea mai dezvoltată latură, Cuba ne-a 
găzduit timp de o săptămână în calitate de„delegați”, misiunea noastră fiind aceea de a ne 
adresa atât românilor stabiliți acolo, cât și localnicilor, prin muzică și prin tradiții românești, 
dar a trezit în noi dorința de a ne reîntoarce oricând în calitate de turiști, datorită frumuseții 
locului și misterelor nebănuite, umbrite parcă de istoria acestui stat. 

  De-a lungul timpului, de la înființarea ei și pana în prezent, Facultatea de Muzică din 
cadrul Universității Transilvania din Brașov, a facut ca numele instituției noastre, și implicit  
al țării, să rasune pe meleaguri îndepărtate. Primul meu an de facultate mi-a dat deja ocazia 
să mă număr printre cei care au reprezentat cu mândrie folclorul românesc peste hotare, 
cei pe care muzica i-a unit într-o prietenie trainică, cei pentru care muzica este pur și simplu 
un mod de viață; este vorba despre colegii mei: Bianca Udroiu, Alexandru Manole, Ioana 
Rucsanda, Gabriel Pleșca, Botond Szőcs, Andrei Stancu și Teodor Taflan.
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 A sosit și prima seară de concert în care ne-am pus în practică meseria, cânt popular în 
port popular, dar și jazz sau muzică ușoară! S-a făcut o liniște incredibilă în care se mai 
auzeau rareori pași… am început să cântăm! Oamenii din hotel erau uimiți de tradiția și 
cântul pe care-l cântăm cu atâta emoție, s-au apropiat și au dansat cu noi și ne-au urmărit 
cu mare seriozitate și atenție! La finalul concertului am ajuns efectiv să fim interogați despre 
muzică, despre port,  despre România, și la fel am fost priviți în fiecare seară! Consider că 
toți colegii mei au simțit emoția bucuriei de a cânta și de a transmite spectatorilor cu atâta 
patos arta noastră! Pe lângă asta, în fiecare seară publicul se înmulțea iar oamenii erau tot 
mai curioși despre oamenii din România și despre cultura noastră! 

Marius Constantin Pop

 Pentru mine, Sudan rămâne până în prezent experienta vieții mele, deoarece am învățat 
că trebuie să mă bucur de țara în care m-am născut și de cultura țăranului, cultură cu care 
dăinuim de veacuri. Am învățat că România ca țară are multe posibilități dar îi lipsește 
puțină fericire și iubire între oameni. Aceasta este o scurtă lecția a Sudanului pentru mine!  
Bucurați-vă de ceea ce aveți și fiți fericiți, iar dacă doriți să fie mai bine, voi sunteți 
schimbarea de care are nevoie această lume!

 Hotelul unde am cântat era o oază în deșert, o frumusețe arhitecturală plină de viață. 
Oamenii din hotel erau foarte zâmbitori, respectuoși și grijulii cu noi. Am crezut inițial că sunt 
doar gesturi de politețe, dar de fapt era efectiv personalitatea oamenilor de acolo. De 
asemenea am cunoscut oameni care aveau rude sau prieteni ce au trăit sau trăiesc în 
România, oameni ce au urmat o facultate la noi în țară, oameni ce știau foarte multe lucruri 
despre România și despre poporul și cultura noastră. 

 În timpul liber am avut ocazia de a face mai multe excursii ce au rămas bine păstrate în 
amintirile mele. Am călarit pentru prima dată o cămilă, am văzut deșertul cu nisipul său 
foarte fin, de parcă cineva ar fi stat și l-ar fi strecurat pe tot; am mers într-o croazieră pe 
mărețul fluviu Nil și am văzut atâtea peisaje extraordinare și nemaivăzute. Am fost la muzeu 
și am văzut obiecte superbe asemănătoare cu cele ale Egiptului, dar și morminte 
asemănătoare cu cele ale faraonilor din Egipt! Am găsit în muzeu multe dovezi ale scrierii 
biblice și ale existenței lui Dumnezeu!

Anul III, Muzică

 Când am ajuns în capitala Sudanului, Khartoum, am fost întâmpinați de către 
ambasadorul României în Sudan, care ne-a oferit fără nici o întârziere fiecare lucru de care 
aveam nevoie, precum și o cantitate mare de informații valoroase despre Sudan!

 Povestea începe atunci când, împreună cu câțiva colegi de-ai mei de la Facultatea de 
Muzică, am avut extraordinara ocazie de a reprezenta Universitatea de Muzică în Sudanul 
de Nord, pentru a susține mai multe concerte timp de o săptămână! Prima dată am fost cu 
toții puțin reticenți față de această propunere de a merge acolo, dar până la urmă totul a fost 
uimitor și mă bucur enorm că nu am ratat această ocazie unică. 

 Excepțional este că orice om de acolo are o poveste demnă de un roman, sau cel puțin 
așa ni s-a părut nouă, celor ce trăim în România. Cred că Africa, de fapt, ca și continent îți 
oferă șansa de a te face să fii om, să lupți cu morile de vânt și să învingi, să găsești energia 
de care ai nevoie pentru a trăi! 

 Într-o lume plină de haos, în care clima nu este tocmai favorabilă pentru a trăi, iar seceta 
câștigă în fiecare zi teren, bolile pun capăt a mii de vieți și oamenii au prea puțină apă sau 
hrană, puțini mai cred că există vreo urmă de dreptate, vreo urmă de fericire sau vreo urmă 
de iubire a celui de lângă tine sau față de divinitate… Totuși nu și în Sudan. Oamenii din 
Sudan sunt extraordinar de fericiți și de uniți. Asta spun ei: suntem fericiți! De ce? La început 
a fost greu de înțeles… Dar în acea lume atât de diferită de cea cu care noi, europenii, 
suntem obișnuiți, sudanezii au învățat că timpul petrecut împreună trece frumos, iar 
oamenii trec peste greutățile vieții și sunt încrezători într-o lume mult mai bună. Mulți 
sudanezi se adună, în grupuri de aproximativ 20 de persoane, seara, după muncă, sub 
bogăția pomilor și își spun fiecare ce cred ei că trebuie spus, împart o cană cu ceai și se 
delectează cu un joc de șah, cărți sau dame, zâmbetul nefiind pierdut de pe chipul lor! 
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 Sarah Golden și Piatra Vieții  de Anca Mihaela Bratu este un roman care  te transpune 
de la primele pagini într-o lume a fantasticului. Începând să dea viață acestei cărți la doar 13 
ani, Anca reușește să creeze un univers atât de uimitor, încât de la primele pagini ești 
captivat de acțiune. Ceea ce atrage foarte mult la această poveste, este faptul că nu se 
încadrează într-o anumită categorie de vârstă. Este o carte din care pot învăța atât copiii, 
cât și adulții.  

 Am fost plăcut surprinsă de multitudinea personajelor, fiecare dintre acestea având o 
putere diferită și unică, dar și personalități diferite, iar felul  în care Anca a construit Lumea 
Magică este atât de descriptiv, încât, cu fiecare capitol citit, se adaugă încă o piesă de 
puzzle în imaginația  cititorului, spre final, acesta având în minte imaginea clară pe care 
Anca a vrut să o creeze. Desigur, în ajutorul cititorului vin și ilustrațiile prezente în carte.  
 Anca a reușit în această carte să aducă în prim-plan, nu doar talentul său de prozator, ci 
și pe cel de poet. Desigur că nici muzica nu lipsește din această combinație armonioasă.                                                    

 Sarah Golden și Piatra Vieții  debutează cu un capitol în care ne este prezentat 
momentul de care viața protagonistei va depinde pe tot parcursul aventurii. Primii 10 ani din 
viață Sarah i-a trăit ca un copil normal, singurele griji fiind mersul la școală și trezitul la ora 7 
dimineața, dar aceste lucruri vor părea infime pe lângă vestea ce o va primi din partea 
părinților săi. Deși în ultima perioadă lucruri stranii începură să i se întâmple, vestea că este 
vrăjitoare și că o întreagă lume a vrajitorilor există, i se păreau niște lucruri greu de crezut. 

 Fiind o mare fană a cărților din seria Harry Potter, scrise de cunoscuta autoare J. K. 
Rowling,  Anca alege ca și la baza lumii ei fantastice, să stea magia. Sarah Golden, 
protagonista din carte, este conturată în primele capitole ca o fată timidă, nesigură pe ea și 
care preferă să-și petreacă timpul în simpla ei prezență, singura persoană lângă care nu se 
simte inconfortabil fiind Jeniffer, cea mai bună prietenă a ei. Interesant este faptul că Anca a 
ales să contureze un erou mai aparte, spre deosebire de eroii cei clasici. Sarah nu este o 
fată perfectă, din contră,  în primele capitole, am crede că Jeniffer se încadrează mai bine în 
tiparul eroului, sau chiar Chris, fratele Sarei, asta oferindu-i cărții un caracter de 
bildungsroman.  Apariția acestui trio în carte, m-a făcut să cred că Anca și-a împărțit propria 
personalitate în trei pesonaje distincte: Jeniffer- reprezentând latura sa curajoasă, Chris- 
reprezentând latura sa rebelă și Sarah, reprezentând latura sa timidă.

 Un alt lucru pe care l-am apreciat în cartea Ancăi, a fost felul în care culoarea ochilor  
fiecărei persoane se schimbă în funcție de stările de spirit pe care le aveau. Faptul că ochii, 
oglinda sufletului nostru, primesc caracteristici atât de supranaturale și, totodată, aplicabile 
și în viața reală, m-au făcut să realizez că toată cartea este o figură de stil, Anca încercând 
ca prin intermediul personajelor întâlnite în carte, să transmită diferite mesaje. Protagonista 
în sine este un exemplu ideal, aceasta fiind la început o copilă timidă și imatura, care 
preferă să fugă de responsabilitățile vieții, în final ajungând să fie o persoană sigură pe ea, 
deținând controlul asupra vieții sale. 

 În data de 7 noiembie 2019 la librăria Libris din Brașov, a avut loc lansarea cărții                     
Sarah Golden și Piatra Vieții de Anca Mihaela Bratu, studentă în anul III la Facultatea de 
Muzică din cadrul Universității Transilvania din Brașov, programul de studii IM - Canto. Un 
eveniment călduros și restrâns, la care au participat persoane dragi Ancăi, atmosfera fiind 
completată de cuvintele frumoase ale doamnelor profesoare Livia Proca-Marcu (limba și 
literatura română) și Gabriela Obodariu (istorie) de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani 
și de recitalul susținut de Diana Logofătu (acompaniată la pian de Sandor Ambrus), Cristina 
Boaru, Marcus Drăgănescu, Andreea Șchiopu, studenți ai Facultății de Muzică și Trupa 
Alpha. 

Preocupări literare ale studenților muzicieni
Sarah Golden și  Piatra Vieții de Anca Mihaela Bratu

(Recenzie)



 Luând în considerare faptul că autoarea a început să scrie la o vârstă fragedă, pot spune 
că odată cu evoluția Sarei, a avut loc și maturizarea Ancăi, amândouă trecând prin diferite 
încercări ale vieții, fiind alături una de cealaltă. Cu toate că lumea din carte este una 
fantastică, există și o multitudine de similarități întâlnite și în lumea noastră. 
 Sarah Golden și Piatra Vieții este o carte care merită citită din tot sufletul, în special de 
oamenii care nu au încredere în ei și au impresia că încercările de zi cu zi încep să-i 
copleșească. Ne arată faptul că  viața nu ne este dată ca să o trăim singuri, ci împreună cu 
oameni dragi, care scot din noi cea mai bună versiune a noastră, iar despre Anca Bratu cred 
cu tărie că drumul pe care l-a ales, este cel mai potrivit pentru ea, această carte fiind doar 
începutul frumoasei aventuri în care aceasta a pornit.
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Concert 8 martie

 Sărbătorirea Zilei Femeii a fost şi o celebrare a sunetului, a performanţei, a glasurilor 

puternice dar mai ales a faptului că muzica ne uneşte întotdeuna. Concertul a fost o 

provocare pentru studenţii implicaţi, care timp de două săptămâni au format o adevărată 

echipă, pregătindu-se zilnic pentru un repertoriu de aproape două ore. Ecourile concertului 

au fost puternice, trasând noi direcţii în viziunea studenţilor şi a coordonatorilor proiectului, 

dorindu-se o continuare a acestuia, artiştii având o mare satisfacţie datorită publicului care 

a vibrat la fiecare piesă interpretată, îmbrăţisând iniţiativa Facultăţii de Muzică din Braşov.

Prof. Asoc. Dr. Claudia Șuteu

 Concertul „Primăvara începe cu tine” susţinut de studenţii Facultăţii de Muzică din 

Braşov, o pagină deosebit de frumoasă din amintirea tuturor, a avut loc în data de 8 martie. 

Înainte ca activitatea oamenilor să se mute în mediul online, studenţii au avut şansa de a 

performa pe scena Aulei Universităţii „Transilvania” din Braşov. Aceştia şi-au reunit talentul 

într-un proiect denumit „Academica Band”, în care soliştii coordonaţi de către Prof. asoc. 

drd. Anda Pop au fost acompaniaţi de band-ul Facultăţii de Muzică, coordonat de către 

Prof. asoc. dr. Claudia Ligia Şuteu. Timpul deosebit de scurt în care a fost pregătit acest 

concert a demonstrat, încă o dată, profesionalismul tuturor celor implicaţi. Piesele alese au 

ridicat în picioare publicul din Aulă, cântând alături de solişti melodii renumite din 

repertoriul marilor nume ale muzicii româneşti. Interpretările au fost realizate într-o 

manieră originală, dorindu-se încă de la început o combinaţie caldă între prezent şi trecut. 

A fost o ocazie unică de a mai fi împreună pentru o ultimă dată, înainte ca vieţile tuturor să 

se schimbe radical şi să îşi desfăşoare activitatea în mediul virtual.
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 Se poate spune că pandemia provocată de noul Coronavirus a reprezentat o provocare 

la nivel mondial, fiincă a presupus o „resetare” pe toate planurile: economic, social, 

administrativ. În timp ce sistemul de sănătate a fost în prim-plan, având o activitate mult 

intensificată, alte sectoare au fost nevoite să își reducă activitatea, sau să găsească noi 

modalități prin care să și-o susțină. Așadar, au fost necesare multe schimbări, dintre care 

probabil cel mai greu de suportat a fost limitarea socială. Deși mediul online a fost un ajutor 

de nădejde în această perioadă dificilă, în care nu știam la ce să ne mai așteptăm de la o zi 

la alta, cred că de un lucru ne-am dat seama în mod cert: oricât de avansat ar fi nivelul de 

dezvoltare atins de tehnologie, aceasta nu poate înlocui, până la urmă, contactul 

interuman autentic. În domeniul artistic în special, acest lucru s-a resimțit ca lipsă de 

motivație. Părerea mai multor studenți de la secția Canto (printre care mă număr și eu) a 

fost aceea că deși puteam comunica foarte ușor la distanță, faptul că nu eram fizic aproape 

unii de ceilalți a dus la o scădere a moralului (mai pronunțată sau mai atenuată, depinde de 

fiecare persoană). „Este mult mai plăcut să împarți pasiunea comună cu alții și să te simți 

parte dintr-un grup decât să stai acasă singur” consideră Diana Vlasie (anul IV).

 Aceeași problemă a lipsei contactului interuman și prin urmare, a motivației, a apărut în 

contextul anulării recitalurilor. Trăirile cele mai intense ale bucuriei de a cânta se manifestă 

 Schimbarea a fost una majoră în special pentru stundeții cazați în cămine. Mulți dintre 

aceștia au spus că deși s-au bucurat de momentele de liniște petrecute acasă și de 

intimitate alături de familie, mai devreme sau mai târziu simțeau inevitabil lipsa colectivului 

de colegi. Mai mult, aceia care nu au o familie numeroasă, în care părinții nu au putut lucra 

de acasă, au ajuns să simtă lipsa oamenilor în general. Iar acest lucru nu a fost cauzat atât 

de faptul că nu ne mai întâlneam fizic la facultate, cât a fost efectul restricțiilor sociale. 

Persoanele extroverte au simțit acut nevoia de a ieși din casă, de a se afla în mijlocul 

oamenilor, nevoie care le-a fost negată în această perioadă. Persoanele introverte, pe de 

altă parte, s-au bucurat de liniștea și confortul de acasă, deși, la un moment dat, observau 

o schimbare în privința ritmului de lucru: nu se mai simțea la fel de activi, le era mai greu 

uneori să se adune și să se concentreze; cu alte cuvinte, au observat o scădere a 

randamentului în ceea ce privea munca pe care o întrețineau.

 În privința relației cu profesorii, majoritatea studenților au considerat că predarea online 

are un grad mai mic de eficiență decât predarea clasică, față în față. Privind mai întâi latura 

practică, unele lecții au fost mai dificil de înțeles în lipsa explicațiilor venite în mod verbal de 

la profesor. Cel mai greu a fost la început (în faza de adaptare, am putea spune) când 

lecțiile audio-video încă nu aveau loc în cazul majorității materiilor de studiu, fiind trimise, în 

schimb, materiale în format pdf. Deși primeam cursurile, parcurgerea lor a fost mai 

anevoioasă pe cont propriu, deoarece nu scriam, nu discutam, nu puteam pune întrebări în 

cazul în care ceva nu ne era clar, nu puteam face aplicații și exerciții împreună. Însă cred că 

toate aceste aspecte nu ne-au pus la încercare doar pe noi, ci într-o anumită măsură, chiar 

și pe cadrele didactice, pentru că nu au mai putut să supravegheze activitatea noastră așa 

cum o făceau înainte de starea de urgență. Așadar, s-ar putea spune că feedbackul a fost 

mult mai scăzut, din ambele părți. Odată ce am început cursurile audo-video a fost o 

îmbunătățire, dar conactul interuman, din nou, lipsea. Spre exemplu, Diana Vlasie mai 

spune că „deși ne puteam vedea online cu cadrele didactice, este mult mai plăcut să ne 

vedem față în față, pentru că ne umplem de energia și pasiunea lor pentru ceea ce predau, 

iar așa înțelegem și noi mult mai ușor”.

Învățământul online în perioada pandemiei
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 Un alt dezavantaj care a apărut în timp a fost acela că nu ne mai simțeam în formă, 

comparativ cu zilele în care ieșeam pentru a merge la cursuri sau pentru a alerga afară, 

efortul fizic susținându-ne astfel tehnica vocală. Pe de altă parte, faptul că nu mai era 

nevoie să ne deplasăm pentru a asista la cursuri a reprezentat un mic avantaj, pentru că nu 

mai exista posibilitatea de a întârzia din cauza traficului aglomerat sau a drumul lung de 

parcurs. Însă majoritatea studenților au fost de părere că totuși, cursurile efectuate în clasă 

sunt mult mai practice și mai eficiente decât cele online.

atunci când artistul apare în fața oamenilor, pentru că doar atunci încercăm un sentiment 

autentic de dăruire. Pe de altă parte, cum se întâmplă în cazul oricărei provocări, am avut 

multe de învățat. Nu știam înainte cât de mare este diferența dintre a lucra cu un profesor 

corepetitor și a studia singur, pe acompaniamentul preînregistrat. În primul rând, viteza nu 

poate fi întotdeauna ajustată după cum simte nevoia studentul, mai ales atunci când învață 

o piesă nouă, iar respirațiile și cadențele care se termină cu o coroană nu mai sunt la 

libertatea interpretului, ci depind de expresivitatea pianistului în momentul înregistrării și 

este exact la fel de ficare dată când repetăm piesa respectivă. Cu alte cuvinte, în acest caz 

nu mai este acompaniatorul cel care se adaptează solistului vocal, ci invers. Însă cu 

siguranță vor fi situații în cariera noastră când vom avea nevoie să ne înregistrăm 

performând, iar cu această ocazie, am învățat cum să ne dozăm energia, cât timp trebuie 

să acordăm pentru așa ceva, cum să alegem un acompaniament cu o sonoritate cât mai 

bună, cum să ajustăm volumul acompaniamentului în funcție de volumul vocii noastre, 

cum să lucrăm în fața camerei. Unele dezavantaje au mai fost în privința egalității de 

șanse, nu toată lumea dispunând de un telefon performant sau de boxe, pentru o 

înregistrare cât mai bună. Iar pe lângă toate aceastea, un avantaj incontestabil a fost acela 

că puteam studia cu acompaniamentul oricând și de câte ori aveam nevoie, fiind 

preînregistrat.

Anca Mihaela Bratu

 De asemnea, cursurile online au prezentat un oarecare dezavantaj în cazul orelor de 

mișcare scenică, arta actorului și clasa de operă, pentru că a trebuit să ne adaptăm la a 

lucra separat ceea ce în mod obișnuit făceam doar împreună (apare din nou problema 

lipsei contactului interuman). Nu am mai putut reprezenta o operă, o piesă de teatru sau un 

număr de dans, ceea ce a fost pe de o parte dezamăgitor, pe de altă parte util, pentru că ne 

puteam concentra pe un singur personaj și puteam lucra în ritmul propriu.

 Așadar, perioada de învățare online a prezentat atât unele avantaje, cât și dezavantaje, 

însă eu consider că cel mai important a fost faptul că ne-am putut adapta și încheia cu bine 

acest semestru, în pofida provocărilor pe care starea de urgență le-a ridicat. Iar atâta timp 

cât vom putea evolua chiar și în condinții mai puțin favorabile, vom ști sigur că ne vom 

putea descurca oricând și depăși orice obstacole. 

Anul III, IM - Canto
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