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 REZUMAT  

 

Prezenta teză de abilitare, intitulată Antrenamentul vocal, condiție necesară și 

obligatorie în predarea disciplinei canto și pentru un progres continuu și de durată în cariera 

artistică, este alcătuită din două mari secțiuni: una care cuprinde realizările mele de până 

acum, cu referire la rezultate din cercetarea doctorală şi postdoctorală și o alta, în care am 

prefigurat un plan de carieră pentru viitorii ani de activitate didactică, de cercetare și artistică. 

Prima secțiune cuprinde două capitole, în primul am vorbit despre formarea mea 

muzicală din perioada studiilor de Muzică religioasă și de Canto și activitatea profesională din 

acest domeniu, iar în al doilea, al cărui titlu coincide cu cel al prezentei teze, am analizat 

aspectele definitorii, cerințele, importanța și necesitatea antrenamentului vocal, atât în 

predarea disciplinei Canto, dar și pentru un progres continuu și de durată în cariera artistică. 

El este alcătuit din patru subcapitole. 

În primul dintre acestea, Aspecte definitorii în antrenamentul vocal, am arătat că 

experiența practică acumulată de-a lungul timpului de specialiști demonstrează că 

performanțele nu pot fi atinse decât prin respectarea anumitor legități care guvernează 

procesul într-o pregătire care trebuie gândită polivalent. Analizând practica antrenamentului 

vocal se constată că procesul trebuie să respecte o serie de priorități și cerințe în vederea 

obținerii de rezultate superioare. În ce privește mijloacele antrenamentului vocal, am precizat 

că unele se localizează în aspecte ce țin de formare, cizelare, modelare vocală, altele se 

adresează modului în care studentul receptează și efectuează cu plăcere sau nu vocalizele sau 

exercițiile cerute. 

În subcapitolul Câteva elemente despre mecanismul vocal și pregătirea tehnică, am 

examinat cântul profesionist, arătând că presupune folosirea mai multor seturi de mușchi: ai 

sistemului respirator, ai zonei rinofaringiene, cei laringieni, faciali și ai limbii, la performanță 

ajungându-se doar în măsura în care acești mușchi, printr-o pregătire necesară, ajung la a fi 

apți pentru efortul vocal susținut. În ce privește anumite norme în antrenamentul vocal, deși 

abordarea diferă foarte mult de la profesor la profesor, există totusi câteva repere în cadrul 

cărora putem să ne încadrăm activitatea. Deși lista de indicatii cu privire la educarea vocii și 

la pregătirea unui cântăreț pentru scenă este foarte bogată și în mare parte binecunoscută, am 

oferit o posibilă listă în douăsprezece puncte principale și esențiale în educarea vocii. 

Subcapitolul Vocalize, exerciții și solfegii recomandate de tratate de pedagogie vocală, 

în urma unei serioase cercetări în ce privește tehnicile și scriiturile vocale a unor lucrări 

pedagogice din secolele XIX-XXI, evidenţiază o serie de autori care, pe parcursul tratatelor, 
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la finalul acestora, ori chiar alcătuind lucrări de sine, transcriu exerciții alcătuite de foștii lor 

profesori, sau chiar compun ei înșiși unele, recomandându-le pentru antrenamentul zilnic, 

toate cu scopul unui progres continuu și de durată în cariera artistică. Tabelul pe care l-am 

inserat îşi propune să pună în evidenţă cele mai importante contribuții, sursă pentru progres în 

muzica vocală, dar și de creare a unei baze de date și bibliografice în limba română. 

Obiectivele urmărite au fost: crearea unei baze de date asupra antrenamentului vocal și 

metodelor de perfecționare în muzica vocală; adaptarea la surse de creație vocală cu scop 

tehnic; dezvoltarea vitezei de asimilare și a capacității de sinteză a informațiilor. 

În subcapitolul Școala românească de cânt. Opiniile unor mari cântăreți privitoare la 

antrenamentul vocal, în urma consultării a aproape 50 de texte de referință, am arătat că 

părerea tuturor marilor cântăreți și profesori ce aparțin Școlii românești de cânt în ce privește 

antrenamentul vocal este că educarea de ordin tehnic trebuie să fie executată pe perioada 

întregii cariere, la început studentul fiind asistat de un maestru în arta cântului, mai tâziu 

posibil singur, de recomandat sub o anumită supraveghere, într-un ritm constant, exercițiile 

diferind de la individ la individ, determinant fiind modul de realizare a lor, scopul fiind de 

realizare progresivă a unei tehnici vocale determinate, care să-i permită performanțe stabilite 

de înălțime, intensitate, timbru și rezistență. 

Precizez faptul că întreaga experiență profesională și de cercetare este probată prin 

comunicări la conferințe și simpozioane naționale și internaționale, spectacole cu impact 

internațional și național, cărți și articole de specialitate, precum și burse și proiecte de 

cercetare științifică sau creație artistică. Într-un procent majoritar, toate aceste contribuții au 

fost făcute publice și validate la nivel academic, fiind publicate în limbile engleză și română. 

În secțiunea a doua, numită Plan de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere 

universitare, ce cuprinde cinci capitole, dedicate activității didactice - prin editarea unui 

manual intitulat Tehnica dicției și declamației în muzica vocală și a unor volume de vocalize 

și solfegii; cercetării științifice - prin proiectul Bel canto, istorie și devenire, tratate și volume 

de studii teoretice și preocupărilor de cercetare aflate în corelaţie cu calitatea de conducător de 

doctorat; organizării unei tabere intitulată Atelier de artă lirică la Marea Neagră și activității 

solistice în teatre de operă și filarmonici din țară și străinătate, menţionez principalele direcţii 

de activitate didactică, cercetare științifică și creație artistică pe care doresc să le continui, să 

le aprofundez, dar şi modalităţile în care îmi propun să mă implic în dezvoltarea şi susţinerea 

mediului academic. 

Teza de abilitare se încheie cu principalele referinţe bibliografice, care susţin și 

augmenteză temele expuse în cadrul capitolelor anterioare. 


