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Compozitor, Germania

200 de ani de la naştere

Un geniu care îşi 

caută identitatea

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi



Casa natală a lui Richard Wagner   





„Supremul vis al vieţii mele”

Pentru operele sale a construit 

Teatrul de la Bayreuth

– 22 mai 1872.

Soţia sa, Cosima, fiica lui Liszt, a 

continuat opera de creaţie a lui 

Wagner prin Festivalul de la 

Bayreuth.



Richard Wagner cu soţia Cosima

Richard Wagner cu fiul Siegfried

Eva Wagner, fiica 



„Cum niciodată în viaţă nu m-am

bucurat de adevărata fericire a iubirii, 

voi ridica un monument acestui cel

mai minunat vis dintre toate, în care, 

de la început pînă la sfîrşit, iubirea să

găsească, măcar o dată, împlinire

deplină. Am conceput „Tristan şi

Isolda”, cea mai simplă, dar şi cea

mai pasională creaţie muzicală

imaginabilă, iar cu „steagul negru” 

care flutură în final mă voi acoperi eu

însumi – ca să mor.”

R. Wagner

Mathilde Wesendonk – femeia 

căreia a fost dedicată lucrarea



Larisa Gogolevskaya, soprană
Artistă emerită a Rusiei

• Laureat al premiului naţional 

„Masca de aur” pentru  aria Isolda

în spectacolul 

„Tristan şi Isolda”

„Tristan şi Isolda”

este unul dintre cele mai vizionate 

filme din istoria cinematografiei 

mondiale. 



„Tristan şi Isolda”





„Muzica… nu va putea înceta niciodată să fie cea mai înaltă

şi mai eliberatoare dintre arte”

Richard Wagner



„Maeştrii cîntăreţi din Nurnberg” 

este o operă în trei acte şi una 

dintre cele mai lungi opere frecvent 

interpretată astăzi, luînd aproximativ 

patru ore şi jumătate. Premiera: 

Königliches Hof-und Naţional Teatru 

din Munchen, pe 21 iunie, 1868. 

Dirijor la premieră a fost Hans von 

Bülow.





„Vocea inimii e cîntecul; limbajul ei artistic: muzica.

E limbajul dragostei, care înnobilează sentimentele şi umanizează gîndirea”

Richard Wagner



Lohengrin

este un cavaler misterios din

mitologia germană, o operă cu 

acelaşi nume, muzica şi libretul 

de Richard Wagner dedicată 

socrului său, compozitorul

Franz Liszt.

Premiera: 28 august 1850 în 

„Grossherzogliches Hof-Theater” 

din Weimar, Germania.



Boris Materinco
Născut : 13 aprilie, 1947

Artist Emerit al Republicii Moldova

Telramund –

(„Lohengrin”  R.Wagner)



King James, unul din cel mai 

recunoscut tenor wagnerian al 

Americii 





Gwyneth Jones, soprano.

Locul naşterii: Pontnewynydd, Wales, 

UK  Data naşterii: 07.11.1936

Gundula Janowitz, soprano.

Locul naşterii: Berlin, 

Germania Data naşterii :

02.08.1937





Împreună cu cele trei drame 

muzicale Walkiria, Siegfried şi 

Amurgul zeilor ea formează 

monumentala tetralogie „Inelul  

Nibelungilor”. Deşi a fost concepută 

drept prolog la cele 3 drame 

muzicale, opera „Aurul Rinului” a 

fost compusă ultima. 

Premiera : 22.09.1869 la Teatrul 

Național din Munchen sub 

conducerea lui Franz Wullner. 

Premiera operei ca parte a întregii 

tetralogii a avut loc la 13.08.1876 la 

Festspielhaus în Bayreuth, 

Germania.



„ Nu pot percepe altfel spiritul muzicii decît în dragoste”

Richard Wagner



„Numai sinteza artelor poate asigura o exprimare

exhaustivă a ideilor majore”

Richard Wagner



„Cred că arta îşi are sălaşul în suflet”

Richard Wagner



COLECŢIA CD







1956 - Teatrul liric al Moldovei

2012 - Teatrul Naţional de Operă şi

Balet „Maria Bieşu”



Soprana din Republica Moldova, 

Olga Busuioc, în vîrstă de 25 de 

ani, a luat premiul întîi la 

categoria voce femenină din 

cadrul Concursului internaţional 

de canto „Francesc Viñas” care 

a avut loc în ianuarie 2012 la 

Barcelona, Spania.

Concursul internaţional de 

canto „Francesc Viñas” este

instituit în memoria celebrului

tenor Francesc Viñas, 

considerat cel mai de succes

interpret al operelor lui Wagner.



Unul din cele mai renumite din lume -

-Teatrul al Operei din Milano, Italia. 

Inaugurat pe 3 august 1778



Opera Naţională Bucureşti 

este una din cele patru Opere 

naţionale din România, fiind 

cel mai mare teatru liric al 

ţării. S-a lansat la 8 mai 1885



Verdi şi Wagner în paşi de dans

Wagner apare însoţit de copiii săi. 

Verdi, ca împietrit, se află în prezenţa

autorului lui „Lohengrin”, despre

care umbla zvonul că n-are pentru

operele populare verdiene decît 

cuvinte de dispreţ. Schiţele pentru

un ipotetic „Rege Lear” se aflau într-

un sertar alături de partitura operei

„Tristan şi Isolda”, pe care Verdi o 

respingea. Dar cronicarii acestei

muzici a „viitorului”, califică operele

verdiene drept vulgare, iar presa

germană scrie despre sărăcia

armoniei şi a orchestraţiei sale. Anja Harteros şi Klaus Florian Vogt 

în Lohengrin pe scena de la 

Bayerische Staatsoper



Alături de marele teatre

lirice din lume, Opera 

Naţională Bucureşti

celebrează cea mai

importantă aniversare

muzicală a acestui an: 200 

de ani de la naşterea

compozitorilor Richard 

Wagner şi Giuseppe Verdi 

(1813), doi dintre cei mai

mari autori de operă din 

toate timpurile. Nina Stemme şi Waltraud Meier 

inegalabile în Walkiria, realizată

de Guy Cassiers



Sankt-Petersburg, 26 septembrie 

2012.

Autoritatea celei mai renumite trupe 

„wagneriene" a confirmat-o Teatrul 

Mariinsky. După o pauză de trei ani 

se întoarce la opera principală al 

clasicului german - tetralogia „Inelul 

Nibelungilor"

Teatrul Mariinsky - 1934-1992

Teatrul  Academic de Stat de 

operă şi balet  „S.M. Kirov” 
din Leningrad



Teatrul Academic de Stat Bolshoi din 

Rusia - unul dintre cele mai mari din 

Rusia şi unul dintre cele mai 

importante din lume teatre de operă 

şi balet. 

Deschis în luna martie 1776,  

împărăteasa Ecaterina a II 



„În fond opera este o 

mare greşeală, pentru

că în acest gen al artei

unul din mijloacele

expresiei – muzica – a 

devenit un scop, iar

scopul expresiei –

drama – s-a 

transformat în mijloc”

Richard WagnerMormîntul  soţilor Wagner în 

Bayreuth 



CRITICĂ MUZICALĂ



„Arta a fost întotdeauna oglinda orînduirii sociale”

Richard Wagner



„Cine se sustrage vieţii politice se înşeală singur”

Richard Wagner



„Trebuie să redăm epoca noastră aşa cum este ea şi să sesizăm formele noi pe

care ni le dictează însăşi viaţa”

Richard Wagner





„Dacă e vorba de Wagner întineresc.

Continua mea admiraţie pentru Wagner este şi va fi vizibilă în tot ce am produs 

şi voi produce”

Thomas Mann



„Wagner ca muzician un poet desăvîrşit, ca poet un muzician de înalt rang”

Thomas Mann



Richard Wagner
Din viaţa în imagini. Leipzig, 1963

„Wagner este una din apariţiile cele mai multilaterale ale artei şi 

intelectualităţii. Dar şi una din cele mai demonice, pentru că reprezintă cea 

mai puternică provocare împotriva conştiinţei omeneşti”

Thomas Mann





















„Drama muzicală este arta tranziţiilor şi a continuităţii”

Richard Wagner



„Wagner şi Ibsen au desăvîrşit opera şi piesa de teatru în acest fel: au 

transformat-o în altceva de neasemuit”

Thomas Mann



„Cînd vorbim de forma unei muzici, trebuie să ne gîndim la melodie”

Richard Wagner



„Dacă vreţi să cuceriţi aprobarea publicului, 

Încercaţi întîi să-l entuziasmaţi”

Richard Wagner



„Imaginaţia crează realitatea”

Richard Wagner



„Wagner este un mare compozitor de operă” 

N. A. Rimski-Korsakov



„Era înzestrat cu marele har al poeziei, 

al creaţiei monumentale, a avut o imaginaţie uluitoare, o iniţiativă 

efervescentă; măiestria lui artistică este excepţională”

V. V. Stasov

















Colecţia Oficiul Documente Muzicale a 

Bibliotecii Ştiinţifice dispune de 8 

documente de muzică tipărită în limbi 

străine, anii de ediţie 1962-1998, 9 

documente  de muzică tipărită în limba rusă, 

anii de ediţie 1959-1988, 6 documente 

literatură critică în limba română, 6 

documente literatură critică în limbi străine, 

24 documente literatură critică în limba 

rusă, 5 CD, 2 discuri de vinil.



PUBLICAŢII SERIALE









Pentru Enescu, 

Wagner era „măreţia 

universului cuprinsă 

în universul sonor”.

„Pasionata 

identificare cu muzica 

lui Wagner a fost cea 

care i-a dezvăluit lui 

Enescu sensul 

derulării de a 

compune muzică”



C. Ed. Kina Italia

Timbre imprimate 

de valoare, emise 

de diferite state



Ed. Stengel - Dresden
Ed. Ackermann - Munchen



C.P.A. Ed. U.P.U.  
Ed. IPF Bucureşti



C. Ed. Carmana - Madrid C.P.A. Ed. Lizenz - Dresden 



Richard Wagner, 

caricatura de Faustin 

în Le Figaro, 1876.
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