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  În capitolul I al lucrării de faţă am aruncat o privire asupra noţiunii de interpretare în a doua 

jumătate a secolului XX şi am evidenţiat schimbările majore ce survin în practica interpretativă, 

în tehnicile instrumentale, schimbări care conduc înspre redefinirea rolului interpretului în muzica 

nouă. Aceste transformări sunt decisive în ce priveşte configurarea unei relaţii de certă valoare şi 

semnificaţie pentru muzica contemporană între compozitor şi interpret şi redefinesc ceea ce 

înseamnă expresivitate în muzică. În acelaşi capitol am discutat despre importanţa şi prezenţa unui 

nou concept şi anume acela de nouă virtuozitate, care transformă flautul într-un instrument 

polifonic, de o rară versatilitate tehnică, dar mai ales timbrală. Prin varietatea de timbruri, tehnici 

şi combinaţii, prin transformările ce apar la nivelul sunetului şi al procedeelor tehnicii extinse, 

flautul va inspira o serie de compozitori şi de lucrări în această jumătate de secol; o perioadă extrem 

de prolifică pentru acest instrument.  

Am făcut o călătorie prin orientările majore ale sfârşitului de secol XX pentru a scoate la 

iveală transformările ce au survenit și am considerat oportună o succintă prezentare/descriere a 

procedeelor tehnicii extinse, procedee fără de care sunetul flautului nu ar fi atât de particular şi de 

recognoscibil.  

Pentru a avea o privire cât mai cuprinzătoare asupra muzicii contemporane am amintit pe 

scurt, importanţa şi influenţa cursurilor de vară de la Darmstadt, un centru internaţional al 

avangardismului şi un sprijin pentru muzica nouă, în cadrul căruia era încurajat experimentalismul 

şi preocupările tinerilor compozitori, care doreau să se afirme pe scena muzicii contemporane.  

Apoi, am creionat câteva caracteristici generale ale curentului postmodern, o orientare 

echivocă şi foarte diversă, care cuprinde sub umbrela sa o multitudine de stiluri şi tehnici, care 

poate să semnaleze concomitent atât „sfârşitul noului”, cât şi „cel mai nou” – o definiţie relevantă 

pentru orientările şi compozitorii care vor fi dezbătuţi în teza de faţă. Mai departe ne-am concentrat 

atenţia asupra orientării Noua complexitate, termen asociat în anii 1980 cu un grup de compozitori 

britanici; am prezentat conceptul văzut prin prisma notaţiei încărcate, a virtuozităţii interpretative, 

prin depăşirea limitelor tehnice şi psihologice ale interpretului, atenţia sporită pentru detaliu, 

ritmurile iraţionale, scriitura complexă, dar şi interdisciplinaritatea influenţelor extramuzicale; 

muzica compozitorilor Noii complexităţi fiind inspirată din diferite domenii de activitate.  



În capitolul al doilea al tezei ne-am întors în timp pentru a aminti o serie de lucrări 

emblematice care au constituit catalizatorul perfect pentru compozitorii şi muzica celei de a doua 

jumătăţi a secolului XX. Şi aici facem referire la importanţa şi contribuţia muzicii franceze la 

început de secol XX, lucrări cu implicaţii profunde pentru întreaga literatură modernă dedicată 

flautului. Am prezentat pe scurt inovaţiile aduse de compozitori reprezentativi precum Debussy, 

Varèse, Messiaen, Boulez, Berio, lucrări care au situat flautul în centrul atenţiei în secolul XX.  

În capitolul III i-am prezentat pe cei trei compozitori asupra cărora se concentrează 

subiectul tezei de faţă şi am amplasat ca preambul un mic îndreptar cu aspectele tehnice întâlnite 

în cadrul lucrărilor analizate, dificultăţi care vizează atât expansiunea tehnicii tradiţionale, cât mai 

ales combinaţii noi şi complexe ale procedeelor tehnicii extinse. Într-o primă etapă am vorbit 

despre Brian Ferneyhough, părintele noii complexităţii, un compozitor enigmatic şi controversat, 

moştenitor al serialismului integral, dar care este foarte dificil de încadrat într-un stil anume, fiind 

printre puţinii, poate chiar singurul compozitor care exploatează în detaliu toate resursele şi 

potenţialul flautului şi al interpretului. Am urmărit universul său sonor construit pe complexitatea 

limbajului, pe ritmica iraţională împrumutată din ştiinţă sau observând policulturalitatea limbajului 

său şi interesul pentru expresia care trece dincolo de limitele convenţionale. Ferneyhough este un 

noncomformist care caută să-şi inventeze propriul limbaj muzical, împrumutând termeni din alte 

domenii. Iar ceea ce ne-a captat şi mai mult atenţia şi asupra cărui aspect am insistat în lucrarea de 

faţă este ideea noii virtuozităţi, noutatea şi prospeţimea abordării sale interpretative. Astfel, cele 

trei lucrări analizate: Four Miniatures, Cassandra’s Dream Song şi Unity Capsule, reprezintă cele 

mai grăitoare exemple de muzică complexă, care „abuzează” de procedee ale tehnicii extinse, de 

folosirea microtoniilor simultan cu efectele, de tratarea specială a scriiturii vocale şi instrumentale 

şi de combinaţii neobişnuite întâlnite în sfera emisiei sonore, toate acestea, concretizându-se într-

o notaţie foarte încărcată. Deşi foarte dificile din punct de vedere tehnic, lucrările stârnesc 

curiozitatea interpretului şi oferă acestuia cadrul potrivit pentru a-şi depăşi limitele psihologice şi 

tehnice, a-şi descoperi propria identitate şi potenţial, a face faţă provocărilor de orice natură şi a fi 

deschis la nou şi experiment. Chiar dacă este o muzică dificil de interpretat, ea îşi găseşte interpreţi 

dornici să exploreze acest tărâm al muzicii complexe, care prin strădania lor, au realizat o simbioză 

perfectă între redarea tehnică şi expresivitatea lucrării, oglindind stilul şi esenţa muzicii lui 

Ferneyhough.  



În continuarea periplului componistic şi în opoziţie cu complexitatea gândirii lui Brian 

Ferneyhough, George Crumb ne oferă o altă perspectivă asupra muzicii, o muzică de expresie neo-

romantică şi caracter profund spiritual, ancorată în acelaşi timp în contemporaneitate. Crumb scrie 

o muzică accesibilă, ce păstrează o punte de legătură cu tradiţia muzicii europene prin intermediul 

citatului şi a aluziei stilistice. Temele care stau de multe ori în spatele unei lucrări (iubirea, moartea 

sau obsesia nocturnului) oglindesc funcţia originară de reflexie a naturii, preocupările actuale ale 

omului sau perspective ecologice. De asemenea, economia de mijloace, desfăşurarea pieselor sale 

într-un cadru temporal „suspendat”, incantatoriu, dar şi repetiţia mereu variată, plină de surprize 

timbrale inedite transpun ascultătorul într-un spaţiu şi timp imaginar, unde amestecul de culori şi 

combinaţiile inedite şi foarte originale ale procedeelor tehnicii extinse aduc în prim plan o 

specificitate timbrală unică în literatura de specialitate. Naturaleţea şi ingeniozitatea cu care 

compozitorul foloseşte resursele tehnice şi expresive ale instrumentelor, crearea de diferite culori 

în sunet prin intermediul dinamicii (a nuanţelor mici sau ceea ce Crumb numeşte „acustica 

ecoului”) sau a amplificării (care conduc la perceperea caracteristicilor sunetului şi mai ales a 

efectelor) şi scriitura sa conferă muzicii sale originalitate şi o fac inconfundabilă. Preferinţa 

compozitorului pentru ansamblul cameral este oglindită şi în cele două lucrări camerale, Vox 

Balaenae şi An Idyll for the Misbegotten, analizate în lucrarea de faţă, care se remarcă prin unicitate 

timbrală ce ţine mai puțin de inventarea propriu-zisă a unor noi efecte, cât de combinarea celor 

existente într-un mod atât de personal încât ai senzaţia, în plan auditiv, că ar fi efecte noi. Aceste 

aspecte şi nu numai au făcut ca lucrările sale să fie îndrăgite şi apreciate atât de interpreţi, cât mai 

ales de publicul larg.  

În ultima parte a capitolului, am vorbit despre muzica compozitorului japonez Toru 

Takemitsu. Muzica acestui compozitor este recunoscută pentru pluralismul şi varietatea 

orientărilor stilistice, pleacă de la cuceririle avangardei europene, dar păstrează în acelaşi timp 

modelele muzicii tradiţionale japoneze şi caută să fie cât mai personală. Muzica lui Toru 

Takemitsu este în esenţă poetică, de o bogăţie a evenimentelor sonore, în care se resimt influenţele 

impresionismului prin folosirea timbralităţilor rafinate, pe de o parte, iar pe de altă parte influenţa 

culturii tradiţionale japoneze prin folosirea instrumentelor tradiţionale, evocând sensibilitatea 

poporului japonez. Toru Takemitsu este un compozitor autodidact ce a asimilat modelele 

avangardei europene (recunoscând influenţa unor compozitori precum Debussy, Messiaen sau 

Cage), însă sursa sa continuă de inspiraţie o reprezintă folclorul nipon. Astfel, muzica sa 



instrumentală este influenţată de concepte regăsite în artele scenice japoneze, în filosofie, pictură 

sau literatură. Două concepte dezbătute în lucrarea de faţă traversează toată creaţia sa, şi anume 

temporalitatea (conceptul de linişte activă) şi timbralitatea (importanţa acordată unui singur sunet) 

şi articulează forma şi expresivitatea lucrărilor sale. Astfel, cele două trăsături de bază ale muzicii 

sale se îmbină armonios şi conlucrează, conducând la acel rezultat sonor inconfundabil, care fac 

din muzica sa una iubită şi cunoscută de publicul larg. Muzica instrumentală şi cele trei lucrări 

pentru flaut solo, Voice, Itinérant şi Air analizate în teză, surprind caracteristici regăsite în artele 

japoneze şi se remarcă prin particularităţile de culoare, prin importanţa acordată timbralităţii şi 

temporalităţii, prin sondarea lumii timbrale necunoscute interpretului din Occident, prin imitarea 

instrumentelor tradiţionale japoneze. Astfel, tratarea instrumentală face aluzie la flautul japonez 

shakuhachi sau nō şi la specificitatea tehnicilor de respiraţie, emisie, articulare şi grifură proprii 

acestor instrumente, trăsături care amplifică expresivitatea şi particularitatea muzicii sale pentru 

flaut solo. De asemenea, flautul este o prelungire a vocii şi a emoţiilor - sentimentelor umane în 

viziunea compozitorului, fiind unul dintre cele mai îndrăgite instrumente pentru care scrie. În 

aceste lucrări atenţia pentru detaliu, pentru sonoritatea care îmbină armonios zgomotul, aerul sau 

suflul interpretului cu sunetul instrumental sau vocal, dinamica interioară a sunetului şi mai ales 

temporalitatea lui „acum” şi bogăţia timbrală a instrumentelor japoneze fac lucrările sale de flaut 

să fie atât de îndrăgite de publicul larg. 


