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În acest articol ne propunem să analizăm unele aspecte legate de procesul interpretativ ce se produce în cadrul fanfarei 
Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Repertoriul abordat variază de la lucrări de popularitate şi divertisment la cele 
din creaţia academică. Totuşi, dominant pentru acest tip de fanfară sunt producţiile academice din diferite perioade ale istoriei 
muzicii. Actul interpretativ, în mare parte, refl ectă tipul de creaţie abordat şi este direcţionat spre redarea plenară a conţinutului 
şi specifi cului lucrării. Acest fapt îşi lasă amprenta asupra actului execuţiei de ansamblu. Operaţiunea interpretării însumează 
câţiva factori esenţiali care se afl ă într-o interdependenţă reciprocă şi anume: stilul şi genul creaţiei, perioada istorică, personal-
itatea autorului, aranjamentul, acţiunile dirijorului, atmosfera psiho-emoţională, nivelul de instruire a studenţilor.
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In this article we propose to analyze some aspects related to the interpretive process that occurs within the Marching Band 
of the Academy of Music, Th eatre and Fine Arts. Th e repertoire approached, varies from works of popularity and entertain-
ment, to those of academic creation. However, dominant for this type of fanfare are academic productions from diff erent peri-
ods of music history. Th e interpretative act, for the most part, refl ects the type of creation approached and is directed towards 
the full rendering of the content and stylistic specifi cs of the work. Th e operation of the interpretation sums up several essential 
factors, which are in a mutual interdependence, namely: the style and genre of the creation,  historical period,  personality of 
the actor,  arrangement, the actions of the conductor,  the psycho-emotional atmosphere, the level of instruction of the students.

Keywords: interpretation, fanfare, instrumental group, arrangement, style, genre, conductor, tempo, dynamic nuances, 
phrase

Introducere
Actul interpretării nu are reguli fi xe și nu este unul singular. El diferă, în funcţie de personali-

tatea muzicianului, de la un interpret la altul, variază chiar și în interpretările repetate ale aceluiași 
muzician. Unele momente legate de interpretare nu întotdeauna sunt indicate în partitură și rămân 
a fi  observate de interpret, căruia i se acordă o anumită libertate. Putem spune, de altfel, că tocmai în 
asemenea mici diferenţieri constă farmecul și frumuseţea actului interpretativ. „Între doi interpreţi 
și chiar între două sau mai multe interpretări ale aceluiași artist se ivesc, mai întotdeauna, anumite 
deosebiri de tempo, de gradare a nuanţelor de frazare, de însufl eţirea cu care vom prezenta de fi eca-
re dată lucrarea, dependentă și ea de o mai bună sau mai puţin bună dispoziţie în care ne afl ăm” [1 
p. 168]. Dacă pentru soliști aceste fenomene au efectul său atenuant, care poate crea chiar ineditul, 
pentru ansambluri instrumentale, orchestre pot produce difi cultăţi de execuţie serioase, de aceea un 
rol primordial în remedierea acestor oscilaţii și eliminarea, diminuarea discrepanţelor interpretative 
îl are dirijorul. Totuși, și în execuţie orchestrală nu avem interpretări la indigo. Mai mult decât atât, 
aici conlucrează diferiţi instrumentiști la producerea actului interpretării de ansamblu. Ca profesor și 
conducător al fanfarei AMTAP, al disciplinelor conexe Ansamblu cameral, Ansamblul instrumentelor 
aerofone, în urma experienţei acumulate în cadrul acestor ore și, nemijlocit în timpul actului inter-
pretativ, autorul acestui articol a constatat mai multe aspecte, ce creează incertitudini, neclarităţi și 
difi cultăţi la însușirea și execuţia diferitor creaţii, determinate de specifi cul orchestrei de fanfară. Vom 
puncta în continuare câteva momente importante legate de aceste probleme și vom formula unele 
sugestii pentru asigurarea reușitei actului interpretativ în orchestra de fanfară. 

Difi cultăţile și soluţiile de tratare a acestora în producerea actului interpretării
Membrii fanfarei AMTAP sunt  studenţi ai instituţiei. Evident, ei sunt muzicieni cu o anumi-

tă experienţă profesională, ceea ce înlesnește rezolvarea discrepanţelor și difi cultăţilor apărute la in-
terpretare, spre deosebire de alte fanfare urbane sau rurale, în care activează sau chiar predomină 
instrumentiștii-amatori. Dintre problemele și difi cultăţile care apar în procesul actului interpretării 
evidenţiem:

–  execuţia frazelor deseori fără respectarea duratelor și a nuanţelor dinamice indicate în partiţie, 
ceea ce necesită un efort suplimentar în monitorizarea interpreţilor și educarea acestora în par-
curgerea și execuţia exactă a textului scris. Acest fapt poate fi  determinat de mai mulţi factori, 
printre care putem menţiona: tendinţa instrumentistului spre individualitate, ceea ce e și fi resc, 
având în vedere că fi ecare membru al fanfarei studiază ca instrumentist solist; cunoașterea in-
sufi cientă a textului; lipsa de experienţă în citirea rapidă după note sau  factorul psihologic și 
starea emoţională de moment al interpretului; 

–  reproducerea diferită a temelor, care în textul muzical se repetă succesiv la majoritatea instru-
mentelor din cadrul fanfarei. Astfel, deseori într-o lucrare tema principală, tema secundară ș.a. 
se execută atât în emisia fanfarei cât și la diferite grupuri de instrumente, de aceea este foarte 
important ca sunarea ei să fi e continuă, păstrată și respectată de către grupurile instrumentale 
din cadrul fanfarei conform indicaţiilor din partitură sau chiar, după caz, cu o redare ca și la 
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prima expunere. Subliniem, în acest sens, amplifi carea discrepanţelor de sonoritate din cauza 
specifi cului fanfarei – ne referim la instrumentarul exclusiv aerofon, predominant de alamă;

‒ nerespectarea aspectului ritmic și caracterului lucrării. În cazul dat, abaterea de la desenul 
ritmic și tempo, de la caracterul creaţiei muzicale poate duce la haos, la distorsionarea esenţei 
lucrării interpretate. Fiecare creaţie trebuie să fi e executată în caracterul respectiv, gândit de 
compozitor/autor/creator, fi e muzică academică, populară sau de divertisment;

‒ interpretarea la nuanţele f și ff  sau chiar forţarea sunetului. Una din cele mai frecvente proble-
me ale actului interpretării de fanfară a fost și rămâne cea legată de nuanţele dinamice, în spe-
cial, de interpretarea la nuanţele f și ff  sau forţarea sunetului, indiferent de indicaţiile autorului 
sau conţinutul lucrării, ceea ce duce la dezacordarea instrumentelor și, respectiv,  exactitatea 
intonaţiei este știrbită.

Detaliem unele momente legate de problemele evidenţiate mai sus. Trebuie să subliniem faptul 
că mulţi termeni muzicali au un caracter de aproximaţie. Spre exemplu, termenii de dinamică și ago-
gică, termenii de mișcare, când nu sunt însoţiţi de indicaţii metronomice. De asemenea, termenii de 
expresie și caracter, precum doloroso, expressivo, aff etuoso, festivo, grandioso și mulţi alţii, rămân în 
seama interpreţilor, fi ecare îi va trata și aplica diferit în arta sa interpretativă. Din fericire, oscilările 
de la o interpretare la alta, în majoritatea cazurilor, sunt minore, uneori trecând chiar neobservate 
sau ușor de depășit, cu excepţia cazurilor mai evidente, făcute fi e din cauza incapacităţii înţelegerii 
creaţiei respective, fi e din nepricepere sau cu rea intenţie (mai rar). Deseori este difi cil de diferenţiat 
un Allegro moderato de un Allegro non troppo, iar rolul dirijorului în astfel de situaţii este determi-
nant.

Pentru fanfara AMTAP este specifi c ca la orele de disciplină o atenţie deosebită să se acorde inter-
pretării gamelor până la șapte semne, majore și minore naturale, armonice și melodice, execuţia aces-
tor game prin note întregi, doimi, pătrimi, optimi și șaisprezecimi în diferite hașuri și nuanţe. Hașurile 
(ștrihurile) și mijloacele tehnico-expresive de interpretare la instrumentele aerofone au o importanţă 
deosebită atât în execuţia individuală a fi ecărui instrumentist cât și cea din  fanfară. Termenul „știrh” 
este de origine germană. În înţelesul direct al cuvântului el înseamnă a trage, a sublinia. Cuvântul 
„ștrih” la fel este legat cu verbul din limba germană streichen, ceea ce înseamnă a duce, a trage (o 
linie), a netezi. Anume semantica acestui cuvânt, ca verb, ne demonstrează rolul lui în interpretarea 
muzicală, fi ind utilizat în procesul de dirijare și redare, execuţie a sunetelor și notat în partitură cu 
diferite semne (liniuţe, puncte, unghiuri etc.). Însușirea acestora va facilita producerea actului inter-
pretării la un înalt nivel profesionist.

În lucrarea sa „Ștrihi trubacea” T. Dokșiţer, trompetist și pedagog, face o clasifi care a modalităţilor 
de interpretare a hașurilor (ștrihurilor) de către trompetiști și corniști. El indică nouă feluri de ștrihuri 
și trei tipuri de atac. Acestea sunt hașurile (ștrihurile) detașe, marcato, martele, staccato, staccatissi-
mo, non legato, portato, legato, marcat și trei mijloace tehnice de interpretare – portamento, frullato, 
glissando. În această lucrare autorul scrie: „Mijloacele tehnice de interpretare și „ștrihul” au sensuri 
diferite. Dacă metodele tehnice de interpretare sunt felurile de atac – dirijarea, legarea, diminuarea 
sfârșitului sunetelor, combinarea tipurilor de atac tare cu auxiliar etc., apoi ștrihurile prezintă suma 
totală a modurilor tehnice de interpretare” [2 p. 63].

Aducem unele explicaţii referitoare la specifi cul diferitor „hașuri”.
1. „Detașe” este un cuvânt francez (în traducere înseamnă a despărţi). Această hașură se inter-

pretează prin intermediul atacului tare. Durata notei se execută cu aceeași forţă a sunetului. 
Sfârșitul sunetului se diminuează, se rotunjește, fără o acţiune accentuată a limbii. Detașeul se 
notează cu o liniuţă deasupra sau dedesubtul notei scrise.

2. „Marcato” – din italiană înseamnă marcat, evidenţiat. La aplicarea lui sunetele sunt executate 
cu atacul tare, activ la început și prin diminuarea lor spre sfârșit. Se notează cu un mic unghi 
deasupra sau dedesubtul notei scrise.
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3. „Martele” – cuvânt utilizat în franceză și italiană. La instrumentele de sufl at se interpretează cu
atacul simplu și este puţin asemănător cu hașura (ștrihul) „stacato”, numai ceva mai puternic.
Se scrie sub forma unui unghiuleţ cu vârful în sus sub notă sau deasupra ei.

4. „Stacato” – din italiană înseamnă întrerupt, separat, prescurtat, termen ce indică o trăsătură
specifi că de interpretare – executarea scurtă, urmată de pauză. Se notează printr-un punct
deasupra ori dedesubtul notelor. În tempourile rapide, care sunt destul de specifi ce pentru
interpreţii la instrumentele de alamă, se folosesc atacurile dublu și triplu. În textul muzical se
notează cu două punctișoare deasupra sau dedesubtul notei ori cu o liniuţă mică care întretaie
codiţa notei respective.

5. „Staccatissimo” – cuvânt italian, înseamnă pizzicato, se interpretează ca staccato, numai ceva
mai ascuţit și mai scurt. Se notează cu un unghiuleţ cu vârful în jos.

6. „Non-legato” (în traducere – nu este legat). Este un ștrih între stac cato și legato. În timpul in-
terpretării atacul limbii este moale și sunetul conţine aproximativ trei pătrimi din durata sa, iar
restul, o pătrime, rămâne pentru o pauză ușoară. În majoritatea cazurilor începutul sunetului e
ca ștrihul „detașe”, numai sfârșitul e cu mult mai moale, fără acţiunea limbii. Se notează în două
feluri: punctișor și liniuţă deasupra sau dedesubtul notei ori punctișor și o line ce leagă notele
între ele.

7. „Portato” – din italiană înseamnă a duce, a purta. Este un  mod de legătură a sunetelor în care
fi ecare sunet este puţin tărăgănat, întins. Atacul la începutul sunetului este moale.

8. „Legato” – cuvânt italian, înseamnă legat, unit. Esenţa lui constă în trecerea lină de la un sunet
la altul fără acţiunea limbii. Se notează cu o liniuţă curbă între primul și ultimul sunet al frazei
muzicale. Primul sunet este atacat cu limba, iar celelalte fără ajutorul ei.

9. „Portamento” – arată caracterul de executare prin trecerea lină, dar nu legată, de la un sunet la
altul. Se notează cu o liniuţă deasupra sau dedesubtul notelor sau cu puncte, având deasupra
sau dedesubtul lor liniuţe.

10. „Frullato” – începutul sunetului se execută cu atacul simplu sau ordinar, iar prelungirea lui o
înfăptuiește limba cu pronunţarea literelor: - trrrrrr-crrrrr-frrrr. Se notează cu înscrierea cu-
vântului frulato.

11. „Glissando” – mijloc tehnic de interpretare. Din limba franceză (glisser) înseamnă a luneca.
Pentru înfăptuirea lui primul sunet este atacat cu limba, iar după asta mecanismul instrumen-
tului (pompele, clapele, culisa la instrumentele de alamă) și găurile la instrumentele din lemn
sunt aduse într-o poziţie de semiînchidere – moment de alunecare treptată și, deschizându-le
tot treptat, se ajunge la sunetul fi nal. Momentul de „alunecare” capătă un timbru specifi c care
nu este caracteristic sonorităţii obișnuite a instrumentelor. Se notează cu o linie ondulată între
primul și ultimul sunet, deasupra căruia se scrie cuvântul prescurtat gliss [3 p. 18].

Cunoașterea și exersarea zilnică a acestor procedee va contribui la însușirea unei tehnici avansate, 
în special, la executarea corectă a frazelor muzicale, la realizarea unui act interpretativ de înalt nivel 
profesional în cadrul fanfarei AMTAP. La fi ecare lecţie de fanfară   15-20 minute sunt dedicate exer-
sării hașurilor, ceea ce, în fi nal, contribuie substanţial și la ridicarea nivelului profesional al fi ecărui 
interpret în parte.

Un aspect important pentru asigurarea unei calităţi a actului interpretativ este respectarea indi-
caţiilor compozitorului. Interpretul, de fapt, este obligat și trebuie să pună în valoare indicaţiile com-
pozitorului, să le deslușească și să-i traducă intenţiile, să pună în slujba tălmăcirii operei întregul său 
talent, puterea de muncă, experienţa, muzicalitatea, capacitatea sa creatoare. Toate cele menţionate 
pot fi  obţinute sub îndrumarea efi cientă a dirijorului, rolul căruia este determinant nu numai într-o 
fanfară care are și un scop didactic, dar și în cele consacrate. 

Printre calităţile fundamentale de care trebuie să dispună un dirijor mai putem enumera: cu-
noașterea teoriei muzicii, armoniei, contrapunctului, cunoașterea formelor muzicale, posedarea unei 
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memorii muzicale bune, a unui simţ înnăscut al ritmului, disponibilitatea de comunicare cu inter-
preţii și spectatorii, în general, demonstrarea unui spirit profesional și a unei culturi muzicale vaste. 
Marele dirijor Schererchen afi rma: „Dirijatul se învaţă. Ce nu se învaţă este forţa personalităţii, bo-
găţia artistică, pe care numai natura ne-o poate dărui… Gestul trebuie să sugereze muzica și să aibă 
caracter univoc (adică un singur înţeles). Gestul trebuie să fi e atât de precis, încât să poată înlocui 
vorba”1 [4].

Cea mai reușită și mai unitară interpretare a fost și va rămâne, fără îndoială, interpretarea realizată 
de compozitorul însuși, atât ca solist cât și ca dirijor. Istoria muzicii consemnează nenumărate astfel de 
situaţii, marea majoritate a compozitorilor fi ind și interpreţi ai creaţiilor lor. Dintre nenumăraţii ma-
eștri menţionăm doar câteva personalităţi notorii: Hector Berlioz, compozitor și dirijor apreciat, critic 
muzical; Richard Wagner, care și-a scris singur libretele spectacolelor de operă, pe care le-a montat la 
teatrul din Bayreuth; marele compozitor român George Enescu, personalitate unică românească, vio-
lonist de renume mondial, compozitor de geniu, pianist, dirijor și pedagog; Dinu Lipatti, compozitor, 
pedagog și dirijor; marele compozitor Eugen Doga și mulţi alţii.

Un rol important în dezvoltarea profesională și cizelarea actului interpretativ al fanfarei AMTAP 
îl are evoluarea la diferite concursuri, festivaluri naţionale și internaţionale.

Participând la asemenea evenimente, studenţii acumulează mai multă experienţă de scenă, își 
îmbogăţesc cunoștinţele practice, fac cunoștinţă cu un repertoriu impresionant. Asemenea calităţi 
artistice superioare pot fi  însușite și dezvoltate doar printr-o activitate susţinută în sensul educării ar-
tistice multilaterale a studenţilor, membri ai fanfarelor, de către dirijori, prin promovarea în concertele 
susţinute a valorilor adevărate ale muzicii universale și naţionale. 

Concluzii
Așadar, actul interpretativ în orchestra de fanfară este un proces complex și îndelungat, care co-

optează mai mulţi factori și subiecţi. Ne referim la însușirea și dezvoltarea metodică, sistematică a 
tehnicilor și procedeelor specifi ce de execuţie la instrumente aerofone, cunoașterea repertoriului sub 
aspectul istoric, a stilului, conţinutului etc. creaţiei executate. înţelegerea profundă a intenţiilor com-
pozitorului și respectarea indicaţiilor acestuia. Deoarece în cadrul orchestrei de fanfară a AMTAP 
subiecţii implicaţi sunt studenţii, rolul dirijorului este enorm. Dat fi ind faptul ca dirijorul este și pe 
post de pedagog, el va ghida permanent membrii orchestrei de fanfară și din punct de vedere didactic, 
dând dovadă de cunoștinţe vaste.
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