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Aniversări UNESCO Aniversări UNESCO 20102010

FrFryyderderyykk (Frederic)(Frederic) Chopin, compoChopin, compozzitoritor
romanticromantic, , îîntemeietorulntemeietorul şşcolii muzcolii muziicale cale 
nanaţţionale poloneze. Sionale poloneze. S--a născut la a născut la 1 martie 1 martie 
1810 1810 îîn Zelazowa Wola, un sat de ln Zelazowa Wola, un sat de lîîngă ngă 
VarVarşşovia. ovia. 

A studiat la VarA studiat la Varşşovia. ovia. ÎÎn 1830 se n 1830 se 
stabilestabileşşte la Paris, te la Paris, unde a trăit punde a trăit pîînă la nă la 
sfsfîîrrşşitul vieitul vieţţii.ii.



MoMoşştenirea CHOPENIANĂtenirea CHOPENIANĂ
Peste 230 de lucrări:

l 60 de MAZURCI
l 17 POLONEZE
l 17 VALSURI
l 21 de  NOCTURNE
l 26 de  PRELUDII (UN CICLU DE 24  de 

PRELUDII ŞI 2 PRELUDII APARTE)
l 27 de  STUDII
l 4 IMPROVIZAŢII



MoMoşştenirea CHOPENIANĂtenirea CHOPENIANĂ

l 1 CÎNTEC DE LEAGĂN
l 1 BARCAROLĂ
l 3 SONATE PENTRU PIAN
l 4 BALADE
l 4 SCHERZO-URI
l Fantezia fa minor
l 2 concerte pentru pian şi orchestră
l o sonată pentru violoncel şi pian
l Cîntece



“... este un talent remarcabil, de o 
incontestabilă originalitate. Prin 
spontanietatea lor pregnantă, prin 
ritmul şi armonia îndrăzneaţă, prin stilul 
melodic spumos şi plin de nelinişte, 
operele lui sînt...neobişnuite”

Hector Berlioz
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“Muzica lui Chopin este 
umană, adîncă, de un gust 
perfect, simplă şi 
mobilizatoare.....oferă mereu 
aceleaşi bucurii de ordin estetic”.

Theodor Bălan

Fryderyk CHOPIN Fryderyk CHOPIN --200 de ani 200 de ani 
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““CreCredincios formelor mici, dincios formelor mici, 
ccîîntător chinuit al dragostei ntător chinuit al dragostei şşi i 
dorului de patrie, Chopidorului de patrie, Chopin rămn rămîîne ne 
romanticul cel mai constant romanticul cel mai constant îîn n 
substansubstanţţa a şşi exprimarea creai exprimarea creaţţiei iei 
sale, tulsale, tulburătoare burătoare şşi i 
îîncncîîntătoarentătoare””

AAntonnton RubinRubinşşteintein
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Fryderyk CHOPIN Fryderyk CHOPIN --200 de ani200 de ani
””Chopin dispunea de o tehnică Chopin dispunea de o tehnică 

care domina perfect instrumentul. care domina perfect instrumentul. 
Sub dejetele sale, pSub dejetele sale, pianul nu trebuia ianul nu trebuia 
să invidieze vioara pentru arcusă invidieze vioara pentru arcuşş, sau , sau 
instrumentele de suflat.instrumentele de suflat. O energie O energie 
bărbătească nobilăbărbătească nobilă, , fără asprimefără asprime,,
dădea pasagiilor dinamice o dădea pasagiilor dinamice o 
expresiune fără perecheexpresiune fără pereche””

Carol MiculiCarol Miculi
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““...Chopin ar...Chopin are meritul enorm  de a e meritul enorm  de a 
păstra cantabilitatea cu toate păstra cantabilitatea cu toate 
drepturile ei seculare, triumfdrepturile ei seculare, triumfîînd, nd, 
îînfănfăţţiişşinduindu--se cu un plus de noblese cu un plus de nobleţţe e 
şşi i îîn plină luminăn plină lumină. E. El generează o l generează o 
lume a inovalume a inovaţţiei fertile, iei fertile, fără de care fără de care 
progresul progresul îîn lumea Euterpei din n lumea Euterpei din 
secolul trecut nu poate fi imaginat.secolul trecut nu poate fi imaginat.””

AAntonnton SolovSolovţţovov
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”…nesupusa  fantezie poetică  
a  lui Chopin dînd viaţă celor mai 
imprevizibile fluctuaţii de ritm şi 
de expresie”

Alfred Cortot
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