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În urma dezbaterii, comisia de doctorat a hotărât să i se confere titlul de
DOCTOR în Domeniul de Doctorat MUZICĂ
Biroul Consiliului
Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
Elemente ale spectacolului muzical pot fi regăsite în cele mai vechi timpuri
ale omenirii, legate de cosmogonia şi mitologia primitivă. Începând cu
genul sincretic al tragediei antice greceşti, spectacolul muzical va cunoaşte
o evoluţie continuă, de la apariţia operei (1600) diversificându-se în genuri
şi subgenuri. Formele noi ale spectacolului muzical din secolul XX, la nivel
mondial iniţial şi apoi şi în România şi-au avut originile în experimentul
bruitist al italienilor (1913) şi apoi în “mometul” Darmstadt (1946). În
marea lor majoritate, genurile spectacolului muzical românesc sunt aceleaşi
cu cele europene (după 1950): operă, operă de cameră, monodramă,
operetă, musical etc., fapt evidenţiat şi în studiul de caz efectuat în schiţa
monografică a Teatrului Liric “Elena Teodorini” din Craiova.
Născută 05.02.1965, Stoina, jud. Gorj; absolventă a Academiei de Muzică
“Gh. Dima” din Cluj-Napoca, Facultatea de muzică, compoziţie şi
muzicologie, secţia pedagogie instrumentală; 1989-1991 - Liceul de
coregrafie Cluj, prof. corepetitor; 1991-2001, Liceul de Artă M. Sorescu
Craiova, prof. pian; 1993-1994, Filarmonica “Oltenia” (corepetitor cor); din
1998 – Teatrul Liric “E. Teodorini” – maestru corepetitor, secretar muzical,
artist instrumentist. 1989 – premiul I la F.A.C.S. Iaşi (secţiunea 2 piane),
1991 – Diplomă (Lira de aur Suceava, pt. acompaniament), 2009 – Premiul
Nino Rota – Italia (pentru acompaniament). Realizarea pregătirii muzicale a
soliştilor pt. punerea în scenă a lucrărilor: Boccaccio (Suppé) – München
2005, La calul bălan (Benatzky) – Viena 2006, Rigoletto (Verdi) – Italia
2009 şi Tosca (Puccini) – Italia 2009.

