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GEORGE COANDÃ 

AA ddoouuaa ppeettaallãã ssttrrããlluucciittooaarree
aa eeddiiþþiieeii jjuubbiilliiaarree

„„CCrriizzaanntteemmaa ddee AAuurr
ªi a fost ziua a doua a „Crizantemei de

Aur”, tutelatã de o superbã zi de toamnã târ-
goviºteanã, ca ºi cum soarele ºi-ar fi topit
lumina într-o romanþã de dor. Iar momentele
care au zãlogit-o au fost asemenea unor
petale de crizantemã scrise cu evenimente
de neuitat. ● Dimineaþã, la Casa Romanþei, o
adevãratã ladã de zestre a istoriei festivalu-
lui, în acordurile ca de catifea aurie ale
harpei delicat strunite de Cristina Munteanu
au fost întâmpinaþi participanþii la o masã
rotundã, moderatã de binecunoscutul om de
culturã Alina Mavrodin Vasiliu. Tema dezba-
terii: „Romanþa pentru Patrimoniul Mondial

UNESCO”. În intervenþiile lor, George
Christophides - preºedintele de onoare al
Federaþiei Mondiale a Asociaþiilor, Centrelor
ºi Cluburilor UNESCO, Alexandru Pugna -
ministru secretar de stat în Ministerul Culturii
ºi Identitãþii Naþionale, Daniela Vlãdescu -
director al teatrului de Operã ºi Balet „Oleg
Danovski” din Constanþa, prof.univ.dr.
Aurelian Dãnilã - vicepreºedintele Uniunii
Muzicienilor din Moldova, Antoniu Zamfir -
directorul Operei Române din Craiova,
marele compozitor Eugen Doga - Artist al
Poporului ºi Maestru Emerit al Artei din
Moldova, Corina Mihãescu - Institutul
Naþional al Patrimoniului, Mirela Spânu -
dublu laureatã a Trofeului „Crizantema de
Aur”, Matilda Pascal-Cojocãriþa - director al
Ansamblului Profesionist „Dor Românesc”,
Silvia Goncear - Artist Emerit al Moldovei,
director al Ansamblului Profesionist „Folclor”
al Filarmonicii din Chiºinãu, cu toþii parcã la
un gând au pus în evidenþã câteva opinii ºi
oportunitãþi perfect fezabile: „Casa
Romanþei”, ca unic spaþiu muzeal în
România, prin tematica sa, sã fie pãstrat în
clãdirea de patrimoniu în care a fost recent
inauguratã, îmbogãþindu-i-se permanent
zestrea expoziþionalã; festivalul este o sur-
prizã pentru cel ce participã prima datã, ºi
este un fapt meritoriu cã promoveazã foarte
convingãtor un gen muzical atât de specific
sufletului românesc ºi care trebuie cultivat cu
stãruinþã ca pe un brand naþional; romanþa
este necesar a fi înscrisã în Lista
Reprezentativã a Patrimoniului Cultural
Imaterial al Umanitãþii UNESCO; festivalul a
scos din desuetudine romanþa; s-a apreciat
reluarea la Chiºinãu a sorei mai mici,

„Crizantema de Argint”, ca o punte unionistã
peste Prut; romanþa, s-a mai subliniat, este
sursã de inspiraþie a creaþiei profesioniste ºi
mai este, astãzi, o reîntoarcere la rãdãcini.
Dupã dezbateri, d-na Alina Mavrodin Vasiliu
a acordat Diploma Jubiliarã unor persona-
litãþi ºi formaþii muzicale care au contribuit la
afirmarea cu succes a festivalului. Masa
rotundã a fost încheiatã, fireºte, muzical.
Codruþ Bârsan, Premiul I la ediþia 2001 a
„Crizantemei de Aur”, actualmente director
artistic al Operei din Chicago/SUA, a susþinut
un admirabil recital pianistic de romanþe.

● Seara, la teatrul „Tony Bulandra”, con-
form programului, festivalul a oferit evoluþia
concurenþilor în cele douã secþiuni com-
petiþionale, de interpretare ºi de creaþie,
Recitalul extraordinar „Gala crizantemelor
clasice”, în care au evoluat 6 laureaþi la ediþi-
ile precedente (Alexandru Mânzat, Sorin
Simion Lupu, Ina Elena Dincã, Ionuþ Daniel
Pop, Rodica Anghelescu), un alt recital extra-
ordinar „Gala Crizantemelor Populare”,
culegând binemeritate aplauze alþi 12 lau-
reaþi (Doina Durdan, Larisa Rupea, Bogdan
Hrestic, Diana Vasile Saracino, Sebastian
Onac, Gheorghe Leordean, Tatiana Jacot,
Doru Pantazi, Rodica Pop Seling, Tudor
Bãrbos, Zorina Bãlan) ºi secþiunea „Boboci
de crizantemã”, o surprizã, care a impresion-
at fiind adolescenta Izabela Baicu (16 ani,
Slãnic Prahova), ºi copilele Andreea Tican ºi
Nica Dudca (ambele de 11 ani din Chiºinãu).
●Aplaudat a fost ºi microrecitalul grupului
vocal „Doruleþ”, iniþiat ºi dirijat de Mihail
Vlãdãreanu - dirijorul Catedralei
Mitropolitane din Târgoviºte. ●Recitalul
Danielei Vlãdescu a fost unul emoþionant -

îndrãgita sopranã, gracilã ca o floare de
crizantemã, ºi cu o voce proaspãtã, caldã, a
încântat cu – nu se putea altfel – romanþe ºi
a fost rãsplãtitã cu buchete de aplauze.

●Prezentatorii Miruna Ionescu ºi Silviu
Biriº, Alexandra Velniciuc ºi Octavian
Ursulescu parcã s-au întrecut pe ei înºiºi în
recomandãrile lor ludice ºi pline de spirit pen-
tru concurenþi ºi recitaliºti.

●De asemenea, orchestrele dirijate de
ªtefan Cigu, Lucian Vlãdescu ºi Petre
Neamþu au asigurat, reiterez aprecierea din
cronica anterioarã, cu virtuozitate acompa-
niamentele.

●În prima pauzã, Alina Mavrodin Vasiliu
ºi Octavian Ursulescu au moderat lansãrile
discografice ale unor laureaþi ai „Crizantemei
de Aur”; scriitoarea Daniela E. Bogdan, la
rându-i, ºi-a lansat volumul de aforisme
creºtine „Reflecþii în deºert”, recomandate
elogios de aceiaºi moderatori. Apoi, în cea
de-a doua pauzã, tot Alina Mavrodin Vasiliu
ºi Octavian Ursulescu i-au invitat pe cei
prezenþi sã urmãreascã documentarul oma-
gial „Ionel Fernic – trubadurul târgoviºtean al
Romanþei”, realizat ºi prezentat de cunoscu-
tul realizator TV Gheorghe Palcu.

●Printre figurile pitoreºti ºi bonome, cãci
astfel a rãmas pânã la vârsta-i septuagenarã,
l-am zãrit pe primul scenograf al festivalului,
artistul plastic Emil – Florin Grama, care timp
de cincisprezece ediþii, consecutiv, a realizat
inspirate ºi fascinante scenografii
„Crizantemei de Aur”, iar la ediþia jubiliarã de
o jumãtate de secol i-a fãcut sugestivul afiº.

●O altã prezenþã marcantã nu numai în
juriul presei, dar ºi pe holurile ºi în culisele
Teatrului „Tony Bulandra”, fãcându-ºi cu ele-

ganþã profesia de jurnalist, a fost aceea a
unei Doamne a televiziunii, ºi am numit-o pe
Nina Bolboceanu, producãtor la TV Moldova
1 /Compania TeleRadio Moldova din
Chiºinãu, care, împreunã cu operatorul sãu,
a înregistrat cu febrilitate interviuri cu per-
sonalitãþi ale vieþii muzicale româneºti, real-
izând, din aceastã Cetate Eternã a
românitãþii care este Târgoviºtea, ºi reporta-
je de eveniment pentru sufletul românilor de
dincolo de Prut.

● Finalul celei de-a doua seri a impre-
sionat de-a dreptul pânã la lacrimi publicul
Crizantemei de aur: recitalurile pline de
emoþie, sensibilitate, punând în valoare
romanþe superbe prin vocile diafane, pline de
consistenþã, ale artiºtilor invitaþi în „Gala
Crizantemei Populare” i-a ridicat în picioare
pe spectatori, care au aplaudat minute în ºir
ºi au pãrãsit cu ochii înlãcrimaþi sala de spec-
tacol, cum nu au mai fãcut-o, spun unii dintre
„veteranii” festivalului, de 40 de ani. A fost,
da, un adevãrat triumf al ediþiei jubiliare a
„Crizantemei de Aur”!

„Crizantema dde AAur” –– ffinalul
unei eediþii dde ccolecþie

Pe bunã dreptate astfel poate fi apreciatã
ediþia jubiliarã de o jumãtate de secol a
Festivalului Naþional de Creaþie ºi
Interpretare a Romanþei „Crizantema de
Aur”. Da, a fost sã fie o ediþie antologicã, de
colecþie. A reieºit acest fapt din primele seri,
aºa cum au fost ele surprinse în reportajele
noastre de eveniment. Dar mai ales ultima
searã din 21 octombrie a.c. a fost una, vorba
unuia dintre prezentatori, imperialã. Ce s-a
întâmplat, deci sâmbãtã searã? Iatã:
●Dl George Cristophides, preºedintele de
onoare al Federaþiei Mondiale a Asociaþiilor
Centrelor ºi Cluburilor UNESCO, d-na
Daniela Popescu, preºedintele Federaþiei
Asociaþiilor, Centrelor ºi Cluburilor UNESCO
din Europa ºi America de Nord au înmânat
Diploma de Onoare FEACU - UNESCO
Primãriei municipiului Târgoviºte, Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Teatrului „Tony
Bulandra” ºi Centrului Cultural pentru
UNESCO „Cetatea Romanþei”, cu o distincþie
specialã pentru d-na Alina Mavrodin Vasiliu,
directorul Centrului.

●Primarul municipiului Târgoviºte -
Daniel Cristian Stan, preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa - Alexandru Oprea, cei
doi preºedinþi ai juriilor Concursurilor de
interpretare ºi creaþie - marele compozitor
Eugen Doga ºi, respectiv, compozitorul Jolt
Kerestely, alãturi de Alina Mavrodin - direc-
torul Centrului Cultural pentru UNESCO

„Cetatea Romanþei” ºi director artistic al fes-
tivalului, au oficiat Gala laureaþilor, fireºte,
marcatã de emoþiile premianþilor.

Provocarea a fost una foarte mare, de ce
sã nu spunem, ºi pentru membrii celor 3 jurii
de la aceastã ediþie: JURIUL CONCURSU-
LUI DE INTERPRETARE: Eugen Doga –
preºedinte de onoare – artist al poporului,
maestru emerit al artei - Moldova; Alexandru
Pugna – interpret de romanþe – Ministru
Secretar de Stat în Ministerul Culturii ºi
Identitãþii Naþionale; Codruþ Bârsan – director
artistic Opera din Chicago (Premiul I 2001 la
Festivalul „Crizantema de Aur”); Margareta
Ivãnuº – Trofeul „Crizantema de Aur” 1990 –
artist al poporului - Moldova; Mariana Colpoº
- Trofeul „Crizantema de Aur” 1992 -
conf.univ.dr. Academia de Muzicã Bucureºti;
Daniela Vlãdescu – interpretã de romanþe –

Jubileul CCrizantemei dde AAur,
■ Cu ocazia celebrãrii
celei de-a 50-a ediþii a
Festivalului Naþional de
Romanþe de la Târgoviºte,
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director Teatrul de Operã ºi Balet „Oleg
Danovski” Constanþa; Florentina Satmari -
realizator emisiuni TV de romanþe; Matilda
Pascal Cojocãriþa – interpret de romanþe -
director al Ansamblului Profesionist „Dor
Românesc”; Antoniu Zamfir - conf.univ.dr.,
director Opera Românã Craiova; Silvia
Goncear - Trofeul „Crizantema de Aur” 2008
– artist emerit al Moldovei - director al
Ansamblului Profesionist „Folclor” al
Filarmonicii din Chiºinãu; Alina Mavrodin
Vasiliu – director artistic al Festivalului
„Crizantema de Aur”, director al Centrului
Cultural pentru UNESCO „Cetatea
Romanþei” Târgoviºte. JURIUL CONCURSU-
LUI DE CREAÞIE (desemnat de Uniunea
Compozitorilor ºi Muzicologilor din România
ºi de Uniunea Muzicienilor din Moldova) a
fost format din compozitorii: Jolt Kerestely –
preºedintele juriului; Marius Þeicu, Viorel
Gavrilã, Mircea Drãgan ºi Aurelian Dãnilã -
vicepreºedintele Uniunii Muzicienilor din
Moldova. JURIUL PRESEI DE SPECIALI-
TATE: Gabriela Scraba – red.ºef
Departament Muzical al Radio România;
Nina Bolboceanu – producãtor general al
Companiei TeleRadio Moldova; Ivan
Vârbanov - Secretar general al Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din Bulgaria, Premiul I
1992 - cântãreþ de operã - bariton; Horia
Deliu - redactor „Observatorul de Canada”
(ziarul Diasporei nord-americane) ºi al ziaru-
lui „Mesagerul”; George Coandã – senior edi-
tor Jurnal de Dâmboviþa - poet, jurnalist,
cronicar de 50 de ani al Festivalului
„Crizantema de Aur”; Bogdan Pavlicã – real-
izator emisiuni muzicale la Radio România
Actualitãþi; Oana Georgescu – redactor
revista Actualitatea Muzicalã a UCMR;
Bogdan Dragomir – redactor coordonator al
Radio România Regional; Ileana Vieru - rea-
lizator emisiuni Radio România Antena
Satelor; George Corneanu - primul prezenta-
tor al Festivalului „Crizantema de aur”, actor,
vicepreºedintele Centrului Cultural pentru
UNESCO „Cetatea Romanþei”; Teodor Vasiliu
– jurnalist, autorul monografiei „Istoria
Crizantemei de Aur, fondator al Trustului de
presã ARTPRESS ºi preºedintele Centrului
Cultural pentru UNESCO „Cetatea

Romanþei” Târgoviºte. Apoi, laureaþii, acom-
paniaþi de orchestrele „Romanþa” ºi „Dor
românesc”, dirijate de Lucian Vlãdescu ºi,
respectiv, ªtefan Cigu, timp de douã ore ºi
jumãtate au interpretat câte o romanþã,
aplauzele în cascadã ale publicului confir-
mând deciziile juriilor. ● ªi, tot în prima parte
a serii, recitalul Matildei Pascal-Cojocãriþa a
produs o profundã încântare.

●În cea de-a doua parte a serii de galã,
concertul extraordinar „Podul de Crizanteme
Târgoviºte-Chiºinãu”, dedicat geniului com-
pozitor Eugen Doga cu prilejul împlinirii ve-
nerabilei vârste de 80 de ani a adus în scenã
nume de renume. Au cântat, în semn de
omagiu, dar ºi în spiritul legãturilor strânse
unioniste dintre Târgoviºte ºi Chiºinãu,
Tatiana Straistã-Burlac, Diana Vãluþã, Silvia
Goncear, Andrei ªtefãneþ, Diamanta
Paterãu, Daria Radu ºi virtuozul acordeonist
Vasile Rus. Un moment de excepþie a fost cel
susþinut în duet de însuºi sãrbãtoritul concer-
tului, Eugen Doga, la celebra muzicuþã inven-
tatã chiar de el ºi de Vasile Iovu la nai.
Amintim cu încântare ºi admirabila evoluþie a
„bobociþelor de crizantemã” de la Chiºinãu,

Andreea Tican ºi Nica Dudca, ambele de 11
ani, poate viitoare concurente la „Crizantema
de Aur”. ªi subliniem virtuozitatea orchestrei
„Folclor” a Filarmonicii de stat din Chiºinãu,
sub bagheta dirijorului Petre Neamþu.

●În pauze, Alina Mavrodin Vasiliu ºi
Octavian Ursulescu au moderat douã
momente omagiale, „Henry Mãlineanu ºi pro-
funzimea romanþei româneºti” ºi pe acest
„monstru sacru” care este Eugen Doga, la
cei 80 de ani de viaþã bogatã în succese,
compozitorul lansându-ºi culegerea muzi-
calã „Dialogurile dragostei” pe versurile lui
Mihai Eminescu ºi Veronica Micle. ªi sã mai
amintim o lansare, a unor rebusuri cu inter-
preþi de romanþe, ingenios realizate de
Alexandra Stroie.

●Finalul serii de galã a fost de-a dreptul
magistral, prin 12 invitaþi din 10 þãri care au
susþinut concertul extraordinar „Ambasadorii
Romanþei” ºi le numim pe Excelenþele Lor,
Marcel Roºca (Germania) Mirela Spânu
(Italia), Margareta Ivãnuº (Republica

Moldova), Ivan Vârbanov (Bulgaria), Mireille
Rivat (Franþa), Iurie Gâscã (Republica
Moldova), Alina Mavrodin Vasiliu (România),
Codruþ Bârsan (SUA), Liduin Stumpel
(Olanda), Minna Liettya-Tyni (Finlanda), Ryo
Kasuga (Japonia) ºi Vladimir Samsonov
(Rusia). În afarã de reprezentantele Olandei
ºi Finlandei, ceilalþi interpreþi au fost încu-
nunaþi de-a lungul timpului cu laurii marelui
festival târgoviºtean. Dar douã evoluþii au
ridicat efectiv sala în picioare, a Alinei
Mavrodin Vasiliu, care a primit ºi o Diplomã
de recunoºtinþã din partea Comisiei
Naþionale a României pentru UNESCO, pre-
cum ºi a lui Vladimir Samsonov (Rusia). ªi
da, nu se putea un nume mai potrivit pentru
acest concert, ai cãrui protagoniºti iubesc
romanþa ºi o promoveazã pe toate meridi-
anele lumii, cântând romanþe româneºti pe
marile scene internaþionale ºi, deci, meritân-
du-ºi cu prisosinþã titlul de Ambasadori ai
Romanþei 

Iar aplauzele le meritã nu doar organiza-
torii acestei ediþii: Primãria ºi Consiliul Local
Târgoviºte, Consiliul Judeþean Dâmboviþa,

Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa,
Teatrul „Tony Bulandra”, colaboratorii:
Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale,
Uniunea Compozitorilor ºi Muzicologilor din
România, Uniunea Muzicienilor din Moldova;
coproducãtorul - Televiziunea Românã (pro-
ducãtor Maria Tãnase Marin) ºi partenerul
Radio România, ci ºi sponsorii oficiali: COT-
NARI, BANCA TRANSILVANIA ªI ATE-
LIERELE ILBAH ºi sponsori: Fundaþia Henry
Mãlineanu ºi Adelle Style. Meritã sã sublin-
iem cã a fost pentru a doua oarã în istoria
„Crizantemei de aur” (prima fiind... anul tre-
cut!) când Televiziunea Româna a transmis
integral în direct festivalul naþional de
romanþe de la Târgoviºte. Radio România
Antena Satelor a transmis, la rându-i, întreg-
ul eveniment în direct pentru ascultatorii sãi.

●Finalul serii de galã la care a þinut sã fie
prezent ºi Excelenþa Sa, Ambasadorul
Republicii Moldova la Bucureºti, dl Mihai
Gribincea, a fost de-a dreptul fulminant.
Laureaþii, membri ai juriilor, invitaþi din
strãinãtate, prezentatori ºi organizatori, pe
scenã, împreunã cu publicul spectator ridicat
în picioare, au interpretat celebra romanþã
„Ciobãnaº cu 300 de oi”. ªi, de bunã seamã,
un asemenea mare eveniment jubiliar nu s-ar
fi putut încheia altminteri decât cu urarea
tradiþionalã a tuturor celor prezenþi: LA
MULÞI ANI „CRIZANTEMA DE AUR”! 

●ªi, iatã, a 50-a ediþie, cum am spus ºi în
editorial, a fãcut cu strãlucire istorie, o ediþie
care a înscris Romanþa ºi Târgoviºtea în uni-
versalitate. Sã privim deci, cu speranþã,
bucurie ºi cu sufletul plin de sensibilitatea ºi
nobleþea romanþei, spre ediþia din anul
Centenarului Unirii, din 2018 ºi, de ce nu,
spre centenarul Festivalului „Crizantema de
aur”!

un ffenomen mmuzical nnaþional

PPrreemmiiiillee FFeessttiivvaalluulluuii NNaaþþiioonnaall 
ddee RRoommaannþþee „„CCrriizzaanntteemmaa ddee aauurr””,,

eeddiiþþiiaa aa 5500-aa,, jjuubbiilliiaarrãã,, 22001177
SSeeccþþiiuunneeaa  ““CCrreeaaþþiiee””
PPrreemmiiuull  II  - compozitor Dumitru

Lupu (Constanþa), postum, „Voi nu vedeþi cã
deranjaþi?”, text: Marian Stere, interpret:
Marian Stere;

PPrreemmiiuull  IIII  - compozitor Nicolae
Caragia (Pipera, Ilfov), „Sã nu-þi doreºti sin-
gurãtate”, text: I. Caragia, interpret: Nicolae
Caragia;

PPrreemmiiuull  IIIIII - compozitor Ionel Bratu
Voicescu, (Bucureºti), „ªi-atât”, text: Ionel
Bratu Voicescu, interpret: Ina Dincã-Velica;

PPrreemmiiuull  ssppeecciiaall  „„IIoonneell  FFeerrnniicc”” - compozi-
torul Constantin Bardan, (Iaºi), „ªi
dacã...”, text: Viorel Vaºuta, interpret:
Theodora Manolache.

PPrreemmiiuull  ssppeecciiaall  FFuunnddaaþþiiaa  „„HHeennrryy
MMããlliinneeaannuu”” - compozitoarea ºi cântãreaþa
Ana Ghibea, (Târgoviºte), „A mai cãzut o
frunzã”, text: Vãlu Nastãºelu, interpret: Ana
Ghibea;

PPrreemmiiuull  ssppeecciiaall  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  ººii
PPrriimmããrriieeii TTâârrggoovviiººttee - compozitor Marcel
Iorga, (Bucureºti), „Un buchet de crizan-
teme”, text: Carmen Aldea Vlad, interpret:
Doina Moroºanu;

PPrreemmiiuull  ssppeecciiaall aall  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann
DDââmmbboovviiþþaa - compozitor Mircea
Ciugudean, (Timiºoara), „Dor”, text: Lili
Lazãr, interpret: Eugenia Moise Niculae;

PPrreemmiiuull  ssppeecciiaall  aall  pprreesseeii - Francisc Reiter
(Bucureºti), „Vioara ºi inima mea”, text:
Mariana Dumitru, interpret: Ioana Sandu

SSeeccþþiiuunneeaa  ““IInntteerrpprreettaarree””
TTrrooffeeuull  „„CCrriizzaanntteemmaa  ddee  aauurr””  -- Olguþa

Berbec-Novac, 33 ani, Giroc (Timiº).
PPrreemmiiuull  II  – Bãldãu Drãgan Mãdãlin

Alexandru, 25 ani, Tulcea;
PPrreemmiiuull  IIII  - Valentin Butucel, Rep.

Moldova;
PPrreemmiiuull IIIIII  ººii  PPrreemmiiuull  pprreesseeii  – Andrei

Cocîrlea, 18 ani, Surdila-Gãiseanca (Brãila);
PPrreemmiiuull  ssppeecciiaall  „„IIooaannaa  RRaadduu”” - Theodora

Manolache, 20 ani, Iaºi.
PPrreemmiiuull  ssppeecciiaall  FFuunnddaaþþiiaa  „„HHeennrryy

MMããlliinneeaannuu”” - Iulia Daiana Berbec, 18 ani,
Târgoviºte;

PPrreemmiiuull  ssppeecciiaall aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  ººii
PPrriimmããrriieeii  TTâârrggoovviiººttee - Iulian Bratu, 37 ani,
Constanþa;

PPrreemmiiuull  ssppeecciiaall aall  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann
DDââmmbboovviiþþaa  - Iulia Vãtafu, 18 ani, Ciorãºti
(Vrancea);


