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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
Teza abordează domeniul muzicii electroacustice atât sub aspectul
cercetării muzicologice, de analiză a problematicii proprii teritoriului
artistic inedit – relevând apariţia şi evoluţia noului gen muzical, în paralel
cu noile tehnologii şi virtualităţile creatoare generate de acestea, pe baza
unei cuprinzătoare bibliografii şi a experienţei proprii – cât şi din punct de
vedere practic, componistic, în baletul Ochiul de Soare, pe un libret de
Mircea Ştefănescu. Muzica baletului propune îmbinarea unor construcţii
clasice expuse de instrumentele soliste, clarinet şi fagot, cu sonorităţi
electronice pure şi mixte specifice creaţiei culte şi muzică aparţinând
genului de divertisment (tot creaţie proprie) – slow, house, pop – în scopul
obţinerii unui nou discurs muzical, posibilă punte către o înaltă expresie
artistică sonoră. Fixarea unor puncte de legătură între aspectele novatoare şi
patrimoniul componistic permite continuarea evoluţiei fireşti a actului
creator, realizând împletirea moştenirii muzicale cu noul în concordanţă cu
uimitoarele cuceriri ale ştiinţei, înţelese, apropiate şi folosite pentru
îmbogăţirea valorilor prezentului, pentru a veni în întâmpinarea publicului
deschis zonelor artistice superioare.
11.10.1982 (Bucureşti); ocupaţia: cerc.şt.-CMeM al UNMB, compozitor şi
interpret. STUDII: Absolvent al Liceului de Muzică „George Enescu”,
2002; Licenţiat al UNMB, 2006; Master în Compoziţie Jazz–Muzică
uşoară, 2008; ACTIVITATE PROFESIONALĂ: autor de musicaluri,
după Alecsandri şi Caragiale, balete, piese de muzică uşoară, de muzică
electronică pură şi mixtă, lucrări interpretate în ţară şi peste hotare, parte
dintre ele distinse cu premii. Interpret (voce, pian) în concerte de muzică
contemporană şi muzică uşoară. MEMBRU: Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor din România, Comunitatea Română de Electroacustică şi
Muzică Asistată de Computer, Uniunea Creatorilor Interpreţi de Muzică din
România, U.C.M.R.-A.D.A.

