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 Lucrarea de față propune o privire analitică asupra vocii de tenor în creația de operă a lui 

Wolfgang Amadeus Mozart, reliefând aspecte cheie ale modului în care trebuie abordat acest repertoriu, 

atât din punct de vedere al vocalității, cât și din punct de vedere al stilisticii muzicale și este motivată de 

două aspecte esențiale.  

 În primul rând, mă refer la experiența personală dobândită în anii de carieră artistică, ani în care 

rolurile de Mozart au reprezentat un punct de interes, întâlnirea cu opere mozartiene oferindu-mi ocazia 

de a interpreta roluri precum Bastien din Bastien și Bastienne, Aceste din Ascanio in Alba, Lucio Silla 

din opera cu același nume, Don Ottavio din Don Giovanni, Tamino din Flautul fermecat, roluri 

interpretate în integralitatea lor, având totodată parte de incursiuni fragmentare în alte opere mozartiene 

precum Cosi fan tutte, Nunta lui Figaro, La clemenza di Tito sau Idomeneo, din care am avut bucuria de 

a interpreta arii sau ansambluri muzicale cu ocazia diferitelor recitaluri și concerte la care am participat. 

 În al doilea rând, motivația scrierii acestei lucrări rezidă în faptul că literatura de specialitate din 

România nu ofera cititorului un material informativ în care să fie discutată pe larg problematica tenorului 

mozartian, iar această lucrare vine în sprijinul oricărui cântăreț care dorește sa abordeze acest repertoriu, 

oferindu-i repere stilistice specifice și un set de unelte fără de care nu se poate pune problema unei 

abordări juste a acestui repertoriu. 

 Abordarea subiectului se face progresiv, pornind de la general înspre specific, iar primul capitol 

este destinat unei analize succinte a vocii de tenor în toate ipostazele ei repertoriale, observându-se 

caracteristicile fiecărui fach, începând cu tenorul lejer, analizându-i caracteristicile esențiale și oferind 

exemplele muzicale care sa susțină punctul de vedere exprimat, continuând apoi în aceeași manieră cu 

analiza tipologiilor vocale de tenor liric, tenor spinto, tenor dramatic și Heldentenor, pentru a face în cele 

din urmă o analiză mai extinsă a vocii de tenor mozartian în cronologia operelor lui Mozart. 

 Al doilea capitol al lucrării se oprește asupra trilogiei Mozart – Da Ponte, cele trei opere născute 

din colaborarea celor doi, și anume, Nunta lui Figaro, Don Giovanni și Cosi fan tutte, fiind până în ziua 

de azi un etalon indiscutabil de dramaturgie muzicală, o culme a perfecțiunii formei muzicale a epocii în 

care au fost scrise și un exemplu de uniune armonioasă a textului cu muzica. 



 Cel de-al treilea capitol al acestei lucrări reprezintă o analiză muzical-dramaturgică detaliata a 

personajului Don Ottavio. După expunerea succintă a libretului și o încadrare în situația dramatică a 

operei a acestui personaj relativ ambiguu, urmează o vivisecție a discursului său muzical, fiindu-i expuse 

și explicate dintr-o perspectivă psihologică, toate aspectele ce pot fi reliefate pornind atât de la structura 

muzicala a rolului, cât și de la textul literar care îl caracterizează atât în momentele de dialog, cât și în 

momentele de monolog. Atât muzical cât și dramaturgic, Ottavio are un relief de suprafața foarte redus, 

fapt care generează aproape automat o privire înspre interior, unde sămânța fructului speculației 

interpretului poate sa germineze în forme neașteptate.  

 Aceste forme inedite ale rolului Don Ottavio, născute din speculația diferiților regizori cu care 

am lucrat acest rol, fac obiectul studiului în capitolul al patrulea al acestei lucrări. Plasat în permanență 

în subordinea Donnei Anna, Don Ottavio este asemenea unui lac de munte adânc, aflat în vecinătatea 

unui versant abrupt. Posibilitățile interpretative care se nasc din specularea acestor adâncimi sunt 

discutate în acest capitol, iar contrastele care se dezvăluie prin juxtapunerea discursului muzical placid 

și linear cu o intenție dramatica de o cu totul alta natura, fac din Don Ottavio un rol puternic reliefat și 

individualizat. În mod concret, referirile se fac cu precadere la trei influente majore pe care le-am avut 

în creionarea personalității lui Don Ottavio. În primul rând, studiul desfășurat cu Luigi Alva la Accademia 

del Teatro alla Scala di Milano, prilej cu care am structurat rolul pe pilonii tradiției și ai celui mai purist 

stil de interpretare mozartiana. În al doilea rând, montările de regietheater din Germania, în special cea 

a lui Werner Schroeter, în care patologicul psihologiei umane era punctul de plecare în conturarea tuturor 

rolurilor din opera. În al treilea rând, montarea lui Andrei Șerban de la Opera Naționala din București, în 

care actorul principal era ipocrizia sociala a sufletului deformat de ambiții bolnave de parvenire și 

recunoaștere. Întregul frumos al acestui spectacol era doar o masca a putreziciunii interioare, lucru ce a 

generat o deplasare a discursului muzical în registrul grotescului. 

 Cel de-al cincilea capitol al acestei lucrări este dedicat figurii lui Tamino din Flautul fermecat, 

oferind totodată o incursiune în toate etapele de pregătire și maturizare ale acestui rol, așa cum le-am 

trăit eu în anii în care am fost solist al Operei din Leipzig. Rolul este analizat în totalitatea complexității 

sale expresive și vocale, iar importanța sa definitorie în galeria tenorilor mozartieni se reliefează aproape 

de la sine. În acest capitol, o secțiune semnificativă este dedicată problematicii limbii germane, în speță 

dificultăților de pronunție în conjuncție cu necesitățile de frazare muzicală.  

 Privirea concluziva ce încheie aceasta lucrare expune succint caracteristicile vocale și stilistice 

ale repertoriului de tenor mozartian și punctează elementele sine qua non ale stilului mozartian. 
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