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În 2017, întreaga lu-
me muzicală sărbătorește 
100 de ani de la venirea 
pe lume a celui mai ma-
re pianist român din toa-
te timpurile, Dinu Li-
patti. Supranumit de Paul 
Dukas „al doilea Enescu”, 
Dinu Lipatti continuă să 
existe în percepţia publică 
internaţională drept unul 
dintre simbolurile cultu-
rii românești, alături de 
George Enescu, Constan-
tin Brâncuși, Mircea Elia-
de și Eugene Ionesco. 

Timp de patru zile, la 
Casa Artelor au avut loc 

lansări de carte, expoziţii, 
conferinţe, proiecţii de 
film și recitaluri, în ca-
drul cărora a fost asculta-
tă pentru prima dată Inte-
grala lucrărilor pentru pi-
an solo de Dinu Lipatti.

În Curtea Mică a Ca-
sei Artelor, oaspeţii au fost 
întâmpinaţi de expoziţia 
“Dinu Lipatti – Viaţa și 
Opera”, deschisă pe toa-
ta durata Festivalului, iar 
Sala Brâncuși a găzdu-
it Expoziţia de fotogra-
fie “Dinu Lipatti - Portre-
te” și conferinţa „Dinu Li-
patti, Viena 1933 – Berlin 

1943, momente de cotitu-
ră ale consacrării pianisti-
ce”, susţinută de muzico-
logul Ana Maria Orendi, 
sosită special de la Berlin 
pentru acest eveniment.

În Sala Brâncuși de la 
Casa Artelor au avut loc, 
de asemenea, lansarea 
celei de-a treia ediţii a vo-
lumului biografic „Dinu Li-
patti“, de Grigore Bărgă-

uanu și Dragoș Tănăses-
cu, în prezenţa primului 
autor, invitat special de 
la Paris, precum și lan-
sarea primului volum din 
“Scrisori”, care cuprinde 
corespondenţa lui Dinu Li-
patti cu cei mai însemnaţi 
profesori ai săi: Mihail Jo-
ra, Florica Musicescu și 
Nadia Boulanger. 

Este pentru prima da-

tă când scrisorile marelui 
pianist văd lumina tiparu-
lui adunate într-un prim 
volum, publicat în Colec-
tia “Esenţial” a Casei Arte-
lor, colecţie iniţiată și co-
ordonată de Alice Barb. În 
aceeași sală a avut loc și 
proiecţia filmului „Le reci-
tal de Besançon“, realizat 
de Philippe Roger, tradus 
și prezentat de Irina Mar-
gareta Nistor, documen-
tar despre ultimul recital 
al lui Dinu Lipatti, devenit 
legendar.

În cadrul Festivalului, 
Casa Artelor a fost deschis 
și un nou spaţiu de specta-
cole, Sala Lipatti, iar cei ca-
re au avut onoarea de a-l 
inaugura au fost elevii Co-
legiului Naţional “Dinu Li-
patti”, cu primul lor recital.

În Sala Mozart, pi-
anista Mădălina Pașol a 
susţinut recitalul „In Me-
moriam Dinu Lipatti” și tot 
aici, s-a auzit, pentru pri-

ma oară, Integrala lucrări-
lor pentru pian solo com-
puse de Dinu Lipatti, în in-
terpretarea pianiștilor Vi-
niciu Moroianu – partea I 
și Horia Maxim – partea a 
II-a, integrală completată 
cu piese din repertoriul pi-
anistului Dinu Lipatti.

”Sunt foarte mândră 
pentru că în cele patru zi-
le de festival au avut loc 
niște evenimente extra-
ordinare, două dintre ele 
premiere absolute. Și mă 
refer la publicarea pen-
tru prima oară a scrisori-
lor lui Dinu Lipatti într-un 
volum, deocamdată vo-
lumul I, corespondenţa 
cu profesorii lui. Urmea-
ză ca, până la finalul anu-
lui, să publicăm întrea-
ga corespondenţă, în 
Colecţia ”Esenţial” a Ca-
sei Artelor, pe care am 
iniţiat-o și pe care o co-
ordonez. Ele sunt publi-
cate în același format, 
la aceași calitate și cu 
aceeași preţuire cu ”Scri-
sorile lui Mozart”, pe ca-
re le-am publicat anul tre-
cut, pentru că, din punc-
tul meu de vedere, Dinu 
Lipatti este Mozart-ul nos-
tru, al României. A doua 
premieră absolută, de ca-
re sunt extraordinar de 
mândră este interpreta-
rea Integralei pieselor 
pentru pian solo, compu-
să de Dinu Lipati. Pentru 
prima dată, doi pianiști 
români care îl preţuiesc 
pe Dinu Lipatti, la rugă-
mintea mea de acum pa-
tru luni, și-au unit efortu-
rile și au realizat două re-
citaluri. Un centenar așa 
cum se cuvine despre și 
pentru cel supranumit al 
doilea Enescu, un geniu”, 
ne-a declarat Alice Barb.

ACTUALITATE

Alăturându-se evenimentelor din marile 
capitale ale Europei, Centrul Cultural 
Casa Artelor, condus de regizoarea Alice 
Barb, a organizat,  în perioada 19 – 22 
martie, prima ediție a Festivalul „I love 
Lipatti”, eveniment dedicat marelui nostru 
compozitor și pianist de geniu. Conceptul 
Festivalului este semnat de regizoarea 
și pianista Alice Barb care, cu emoție 
și mândrie, ne spune că Dinu Lipatti 
are peste tot în lume, nu admiratori, ci 
adoratori. 
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L-am sărbătorit cu emoţie pe geniul luminos 
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Regizoarea Alice Barb și pianiștii 
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