OAMENI ILUŞTRI
AI ORAŞULUI BĂLŢI
File de istorie

Odată cu trecerea timpului descoperim tot mai multe
nume notorii provenite din Bălţi, celebre pe mapamond
acum un secol şi mai bine, dar care au rămas în
anonimat la ele acasă doar pentru că nu se înscriau în
ideologia regimului totalitar. Astăzi, ne amintim de unii,
îi „descoperim” pe alţii, în special la anumite aniversări,
jubilee sau cînd citim ceva în presa europeană despre
marile personalităţi de altădată ce-şi trag obîrşia de
prin părţile noastre…

ALEXANDRU LEMIŞ
(?, Bălţi – ?).
viorist
„AGENT ROMÂN” CARE ÎŞI MANIFESTA
SENTIMENTELE NAŢIONALISTE

Lăutar. Autodidact.
1840. Violonist. Orchestra lui Alexandru Flechtenmacher, Iaşi
1857. Capelmaestru al formaţiei instrumentale, 12 interpreţi
1868-1869. Şef de Orchestră de muzică populară (Iaşi),
concertează „în lung şi-n lat”şi în Basarabia, cîntînd la nunţile
şi petrecerile boiereşti.
Alexandru Lemeş era solicitat fiind renumit pentru măiestria
de violonist, dar şi pentru vocea sa.

Considerat inima moldovenismului. Nu exista petrecere
fără privighetorescul lui glas. Cînta melodii populare
aranjate pentru orchestră.
Vioara şi vocea lui au stîrnit admiraţia românilor
basarabeni, nu şi a regimului, triumful i-a înspăimîntat, în
1870 guvernul rus, expulzîndu-l din Basarabia pe motiv că
„ar fi fost periculos”...
Cunoscut ca „Lemiş Lăutaru” era de origine evreu.

http://biblioteca-virtuala.blogspot.md/2011/03/politica-lui-alexandru-al-ii-leaal.html

http://www.istoria.md/articol/456/Leg%C4%83turile_Basarabiei_%C5%A2
ariste_cu_Principatele_rom%C3%A2ne%C5%9Fti_%C5%9Fi_Rom%C3
%A2nia

Cultura naţională în sec. XIX se reducea la muzica
lăutărească şi populară purtată de către vestiţii lăutari
bălţeni Lemiş şi Costache Parno, care au învăţat tainele
viorii de la însuşi Barbu Lăutaru

http://www.jobs-centre.eu/ro/content/descriere-istoric-regiune-balti/page/0/1

COSTACHE PARNO (PARNĂU)
1856, Bălţi – 20 aprilie 1912, Bălţi

viorist
VESTITUL LĂUTAR DIN BĂLŢI

Lăutar basarabean, unul din cei mai iscusiţi,
s-a născut într-o familie de ţărani din Bălţi, a
manifestat de mic copil o atracţie pentru
muzică. Primii paşi i-au fost călăuziţi de
spiritul nativ, autodidact, el însuşind singur, la
ureche, melodiile pe care le auzea.

Dirija şi preda muzica acasă. În orchestra sa, compusă din
18 muzicanţi (vioară, contrabas, instrumente de suflat de
lemn, alamă şi instrumente de percuţie), a inclus viola şi
cornul, care pînă la dînsul nu erau folosite în orchestrele
populare. Costache Parno, care nu ştia nici a scrie, citi, a
învăţat notele şi a fost primul lăutar, care a predat muzica
în şcoală din oraş.

Chiseliţă, Vasile. Manuscrisul lăutarului bălţean Costache Parno… // Realităţi
culturale : rev. de etnografie, folclor şi cultură contemporană. - Ch.: Notograf Prim,
2015. - Nr. 8(50). - pp. 21-24. - ISSN 1857-4424.

Manuscrisul lui Costache Parnău

Viaţa lui a fost o continuă, totală dăruire artei. Chiar şi
moartea l-a surprins cu vioara în mînă. L-a răpit în timp
ce cînta la teatru melodia valsului său preferat. Gazeta de
Bălţi spune „o mulţime de lume venise să aducă omajiu.
Orchestra se va destrăma fără maestrul său, care a
condus-o de 22 de ani şi şi-a depus în lucrul tot sufletul său
… nici o nuntă, bal, serată nu se făcea fără orchestra lui”.

http://www.academiaromana.ro/ief/doc2013/
anuar2012IEF/23_VasileChiselita.pdf

Semnătura proprie a numelui lăutarului

Fotografia Costache Parno cu vioara, care, împreună cu alte
materiale, a fost dăruită în 1962 colecţiei Muzeului Naţional
de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău de fiul său.
„Tata a cumpărat vioara cu intenţia de a mă învăţa să cînt,
i-a plăcut, încît n-a putut să se despartă de ea pînă la sfîrşit.
Un caiet de note, pupitrul, se păstrează în fondurile
muzeului”.

http://www.magazinistoric.ro/lautarul-costache-parno-parnau-3940/

Ţurcan, Elena. Costache Parno - vestitul lăutar din Bălţi / E. Ţurcan // Confluenţe
bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. inf. – 2012. – Nr 4. – p. 59-63

EUGENIA MALEŞEVSCHI
10 decembrie 1868 j. Bălţi – 23 noiembrie 1940 Tîrnova, Donduşeni
pictor
O VIAȚĂ TRĂITĂ PRIN ARTĂ

1369 - Atestarea documentară a serdarului Jaksa, nobil pe
blazonul căruia era reprezentat un grifon 1613. Amintiţi
nobilii Maleszowski
1834 - 1906. Tatăl Eugeniei, Marcelin-Iosif-Franţ Maleşevschi,
fiul lui Martin şi al Franciscăi, Varşovia
1841. Consiliul de Nobili al Regatului Polonez confirmă
descendenţa nobiliară a familiei Maleşevschi
1843 - 1928. Mama Atanasia Constantin Apostolopolo
1859. Căsătoria
1868. Naşterea Eugeniei Maleşevschi

Autoportret. 1910, ulei

1892-1896. Şcoala de Desen a Asociaţiei de Arte
Frumoase, Odesa
1893, 1894. Medalia mică de bronz
1896. Şcoala Superioară de Arte a Academiei Imperiale
de Arte Frumoase, Sankt Petersburg
1898. Rusia, studii cu teme arhitecturale şi peisaje
1899-1903. Academia de Arte, Sankt Petersburg, atelierul
Ilia Repin
1903-1906. München, Paris, Roma
1910-1928. Expune opere la ambele Societăţi Basarabene
de Arte
http://www.bestseller.md/eugenia-malesevschi.html

75(478) / S80
Stavilă, Tudor
Eugenia Maleşevschi / Tudor Stavilă. - Ch. : ARC, [S.a.]
(Combinatul Poligr.). - 88 p. : il. - ISBN 9975-61-263-6
Total ex.: sl3-1; sî1-1; d-1.

Portretul mamei. C., cărbune

1913-1914. Italia, Turcia, Grecia şi Siria
1915. Expune cca 90 de opere „Expoziţia de tablouri a
pictorilor basarabeni”
1920. Expune 18 lucrări „Expoziţia de pictură şi sculptură”
1927-1928. Saloanele Societăţii de Arte Frumoase,
Basarabia. Predă pictura la şcoli particulare, gimnazii,
istoria artei la Şcoala de Arte plastice, Chişinău
1939. Figurează în Catalogul operelor donate pentru
fondarea Pinacotecii Municipale, Chişinău
1942. Se stinge din viaţă. Înmormîntată la Cimitirul
Central, Chişinău.
Şi-a manifestat talentul în pictură, grafica de carte şi
şevalet, în scenografie

E. Maleşevschi. Fotografie
din anii 1930

http://www.moldovenii.md/md/people/264

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9

http://artinfinit.md/cgblog/18
86/201/In-memoriam--Eugenia-Malesevschi

http://www.mnam.md/index.
php?option=c

https://books.google.md/books?id=ahEDAwA

Marea artistă plastică, la 1940 a donat 60 de tablouri din
colecţie. Cele mai cunoscute sînt „Primăvara” şi
Necunoscuta (sau „Franţuzoaica”). Schiţele, executate în
tehnica creionului italian şi a cărbunelui, denotă
cunoştinţe excelente în domeniul compoziţiei şi anatomiei
plastice. Creaţia pictoriţei basarabene, care a adus
simbolizmul la Chişinău, nu poate fi omisă din
patrimoniul sud-est European al artei.

Necunoscuta, ulei, pînză

„Primăvara”, panou, ulei, pînză

001 / I58
„International Conference of Young Researches” (8 ; 2010 ; Ch.) International
Conference of Young Researchers : Sci. Abstracts, 8 ed. nov. 11-12, 2010, Chişinău,
Moldova / sci. com.: Dumitru Badiceanu [et al.]. - Ch., 2010 (Tip. Simbol-N.P.). 152 p. : il., tab., fig. - ISBN 978-9975-9898-4-8.
Bibliogr. ascunsă ; Antetit.: Moldovan Assoc. of Young Researchers „PROScience”.
Total ex.: sî4-1.

Interior. 1912. H. pe carton, guaşă

SIGISMUND ZALEVSCHI
2 octombrie 1885 , Bălţi - 23 martie 1945, Bucureşti
bas-bariton
TRADIŢIA ESTE ZEIŢA LENEVIEI – ADESEA SPUNEA MAESTRUL

Basarabean de origine poloneză.
Şcoala de muzică din Chişinău
Şcoala de muzică din Kiev
Academia de Muzică „Santa Cecilia”, Roma
1910-1911. Solist liric, Teatrul Imperial (Mariinski) din
S. Petersburg

1915. Moscova, Kiev, Odesa
1916. Italia
1924-1932. Trieste, opera Boris Godunov de M. Musorgski,
urmînd să exceleze în această creaţie la renumitul Teatru
„Scala” din Milano de 48 de ori la rînd sub bagheta ilustrului
dirijor A. Toscanini. E comparat cu Şaliapin, care cîntase
rolul cu 15 ani înainte. La Teatrul de la Paris a asistat
Şaliapin, l-a felicitat, declarînd că Zalevschi – Boris este
singurul lui urmaş. Îl cînta în şapte limbi: rusă, germană,
polonă, spaniolă, italiană, franceză şi română. Ziarul „Le
Monde Muzical” scria că Zalevschi a dat ţarului ucigaş un
relief dramatic pe care nu l-am mai cunoscut de la Şaliapin.
Vocea sa are un accent dramatic emoţionant, iar articulaţia în
limba franceză trebuie să fie dată ca model artiştilor Operei.

http://www.lauta.ru/elena-ivoni-biografie.html

„S. Zalevschi a cîntat rolul titular (Boris Godunov) în
limba română!... O dicţiune perfectă, o articulaţie
uimitoare şi un accent românesc neaoş”.
1935. Bucureşti. Aduse în Opera Română o schimbare
totală, răsturnare a obiceiurilor, tradiţiilor proaste.
Căuta ceva nou în exprimare, cînt, gest. În 10 ani, cît a
fost regizor-şef, esenţial a ridicat nivelul artistic al
Teatrului Liric bucureştean.
Turnee: Petersburg, Odesa, Milano, Zagreb,
Budapesta, Belgrad, Madrid, Barselona, Neapole,
Roma, Torino, Paris, Berlin, Boston, Londra, New
York, Bucureşti, Chişinău.
http://www.akademos.asm.md/files/BasBasarabeanul%20Sigizmund%20Zalevschi%20si%20opera%20romana.pdf

Primul din stînga cu colegi de operă

1931. Director de scenă. Ziarul „Viitorul” exclamă:
„Opera Română e din nou sub o pricepută conducere
muzicală, destoinică regie.”
1931. Montează „Cneazul Igor” de A. Borodin, N. Pan
consemnează: „Direcţia artistică a d-lui Zalevshi, care s-a
dovedit că este nu numai un artist rutinat şi cu mari
calităţi, ci şi un regizor emerit, conştient, a izbutit să dea
spectacolului multă viaţă şi culoare caracteristică a vieţii
ruseşti”. Bustul lui Sigizmund Zalevschi, instalat în
foaierul Operei Române din Bucureşti, reprezintă un semn
de mare recunoştinţă al celora care l-au cunoscut, preţuit,
venerat pentru contribuţia ce a adus-o maestrul în
dezvoltarea celei mai complexe genuri de artă – Opera.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alla_Baianova

IZABELLA KREMER
21 octombrie 1887, Bălţi - 7 iulie 1956, Cordova, Argentina
soprană
CEA MAI STRĂLUCITĂ STEA

Născută la Bălţi în familia lui Jacob şi Anne Kremer.
Cîntecul auzit în leagăn din buzele mamei sale a fost
în idiș. La cinci ani o interesează muzica de nuntă
evreiască, scrie poezii despre sărăcia poporului său.
Treizeci de ani mai tîrziu, Iza Kremer este primul
cîntăreţ care a început să cînte în idiş de pe scenă.
1912. Milano, studiază canto. Odesa, debutează în
Puccini „Boema”. Petrograd, Moscova - succes imens.

Franţa, cîştigă faimă internațională ca un excelent interpret de
cîntece şi romanţe de dragoste, dar, şi ca actriţă
1923. Concert pentru evreii din Varşovia
1932. Celebrul cîntec „Shtetl Balti” în idiş scris special pentru
Iza Kremer de poetul Jacob Jacobs și compozitorul Alexander
Olshanetskyy în Opereta „O melodie din ghetoul”- rămas mult
timp ca imnul oraşului Bălţi
1933-1938. Germania, America de Sud, Argentina
1943. Iza Kremer, împreună cu Maurice Chevalier, Marlene
Dietrich și Vadim Kozin a acţionat în mod concertat pentru
participanţii la Conferinţa de la Teheran.
1944. New York
1946. Înscrie cîntece populare în limba ebraică
1947. Rio de Janeiro

1929. Chişinău

http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/communities/balti/mein_shtetle_belz.a
sp

Iza Kremer transferă fonduri de la concertele sale victimelor
Holocaustului, a susţinut un concert în sprijinul Israelului.
2000. Viaţa ei a fost subiectul unui documentar de televiziune
întitulat Iza Kremer: Diva poporului, pentru canalul de evrei.

EUGENIA BABAD-CIOCULESCU
3 mai 1900, Bălţi - 26 decembrie 1986, Bucureşti
cîntăreaţă de operă – mezzo-soprană, contraltă
DE LA CHIŞINĂU LA BUCUREŞTI

1919-1921. Conservatorul din Chişinău
1924. Franţa, Austria şi Germania
1925. Debut în Boris Godunov de M. Mussorgsky pe scena
lirică a României.
De la Lohengrin (sub bagheta lui George Enescu în 1921)
pînă în 1925 cînd a poposit Eugenia Babad în România,
puţine roluri puteau fi încredinţate unei tinere cîntăreţe,
fără experienţă scenică.

1925-1927, 1930-1946. Solistă, mărturiseşte în „Memorii” (la
1990 găsim un caiet cu însemnări autobiografice ale Eugeniei
Babad), a reuşit în cele două „reprize” de angajament să
apară în premiere
Cîntă la Opera Mare din Berlin
1928. Paris
Repertoriul cuprinde un număr impresionant de opere.
Cunoscută interpretă de lied (în special pentru repertoriul rus
şi francez, susţinînd numeroase recitaluri, în compania unor
renumiţi pianişti.
Promovează liedul românesc, interpretînd în prima audiţie
Mihail Jora, Tudor Flondor.
Parteneri remarcabili ca Feodor Şaliapin, Umberto Urbano,
Sigismund Zalevski. A colaborat cu marii dirijori ai vremii.
http://www.ucmr.org.ro/Texte/RV-3-2014-7.pdf

NICOLAE RĂUTU (RUTKOVSKI)
28 noiembrie 1912, j. Bălţi, Basarabia - 13 mai 2008, Bucureşti
actor

ACTOR AL SCENEI ŞI FILMULUI

Actor complet, unic: totdeauna autentic, fermecător, îndrăgit
de spectatori, solicitat şi apreciat de regizori. Celebru actor
de teatru şi film, regizor şi director al Teatrului Naţional din
Bucureşti, de origine basarabeană, Nicolae Răutu îşi începe
studiile la Şcoala primară, Liceul „Ion Creangă”, Bălţi 19231925, Liceul Militar „Regele Ferdinand I” Chisinau.
Stadionul din Chişinău - fotbal („rapidist”).

1929. Bucureşti - la 17 ani fotbal. Concursul de cîntec:
interpretează „Oci ciornîie”.
Admis în corul trupei Emil
Bobescu, apoi corul Operei
din Cluj şi după terminarea
studiilor liceale a urmat
Conservatorul de Artă
Dramatică din Bucureşti.
Debut la Teatrul de Revistă
„Cărăbuş”. Actor la Teatrul
Naţional din Bucureşti,
Giuleşti, Piteşti. Apreciat de
Constantin Tănase, a
participat în turneele
Teatrului de Revistă în
Grecia, Egipt şi Turcia.

Fabuloasă carieră în cinematograful românesc peste 70 de filme - a marcat o epocă.
Debut în film - 1954, rolul principal (Ilie Barbu) din filmul
Desfăşurarea (regia Paul Călinescu), prima ecranizare după
Marin Preda. A urmat, roluri memorabile în mai multe
filme.
Regizorul Mircea Mureşan l-a invitat în filmul Răscoala,
Liviu Rebreanu, film care la Festivalul Internaţional de la
Cannes a cîştigat premiul pentru regie „La premiere
oeuvre”.

„Apachen”

Fizionomia interesantă, uşor asiatică, misterioasă şi
totodată înfricoşătoare este remarcată de regizorii de
marcă, care îl distribuie în filme antologice.
Roluri negative, precum Selim Paşa sau Spînul, din „Toate
pînzele sus!”(1976); filmele lui Sergiu Nicolaescu.

„Nemuritorii”

„Poate juca orice. E geniu de bărbat adevărat. Figură
tainic asiatică, dar şi de suflet slav, iubitor de femeie,
de cîntec pătimaş şi de vin prelins în barbă”
Sergiu Nicolaescu
Celebrul actor Colea Răutu s-a filmat şi într-o serie de
pelicule străine: „Die Lederstrumpferzdhlungen”
(RFG, 1970), „Lupul mărilor” (Austria, 1972),
„Atkins” (RDG, 1985).
Publică studii despre film şi teatru.
Membru al Uniunii Cineaştilor şi membru al Uniunii
Teatrale din România.
„Colea Răutu este un om dizolvat total în omenie... Nu
pot să concep alt Hamlet decît interpretat de Colea
Răutu şi nu-l pot vedea pe Ion al lui Rebreanu cu altă
înfăţişare, Luceafărul eminescian nu-l pot vedea decît
cel al lui C. Răutu...”.
Nichita Stănescu

http://www.cinemagia.ro/filme-cu-colea-rutu-2329/

http://www.imdb.com/name/nm0712224

http://adevarul.ro/entertainment/film/pieilerosii-buftea--ajuns-colea-rautu-pielealegendarului-conducator-apas-nana1_55b0dbe3f5eaafab2cdc03e4/index.html

https://www.cinemagia.ro/filme-cu-colea-rutu-2329/germania

/

/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D
0%BB%D1%8C%D0%BC)

http://www.prostofilm.com.ua/spravochniki/katalog_filmov/id/6059

http://libruniv.usarb.md/confbib/articole/2012_4/59-63_confl%204%202012.pdf

1988. Premiul Asociaţiei Cineaştilor pentru întreaga
activitate
2001. Laureatul Galei „Vîrsta de Aur”, Premiilor
Naționale în Domeniul Teatrului și Galei Premiilor în
Cinematografie 2002. Premiul de Excelenţă în
Cinematografia Românească 2006. Filatelia Română
a dedicat, în semn de înaltă preţuire şi respect, o
emisiune de mărci şi plicuri poştale închinată marelui
actor român contemporan Colea Răutu.

„Neamul şoimăreştilor”

https://www.cinemagia.ro/filme-aventuri,istorice/cu-colea-rutu-2329/sua/

http://www.etransmedia.ro/colea_rautu_prezi
nta_zilele_filmului_romanesc_la_chisinau5986

http://www.timpul.md/articol/personalitatea-zilei--colearautu-62922.html

http://www.cinemagia.ro/filme-cu-colea-rutu-2329/frantuzesti/

EXEZCHEL (OSCAR) DAYN
6 ianuarie 1912, Bălţi – 16 septembrie 1984 Chişinău
violonist
VIOLONIST DIN REPUBLICA MOLDOVA

Născut în familia unui casier bancar.
1929. Gimnaziul Evreiesc de băieţi, Bălţi şi Liceul
Particular de băieţi, Chişinău
1930. Conservatorul „Unirea”, Chişinău
Debut cu „Concertul pentru vioară Nr. 2”
Orchestra simfonică a Armatei, România şi violonist în
Cvartetul de coarde al Filarmonicii, Bucureşti
Perfecţionare la Conservatorul din Bruxelles (1931),
şcoala de Măiestrie, Praga (1932-1934), Schila
Cantorum, Paris (1937-1938), Şcoala de Perfecţionare a
Violoniştilor din Paris împreună cu G. Enescu şi Yehudi
Menuhin (Иегуди Менухин, viorist american),
Conservatorul din Chişinău cu specializare la Alfred
Dubois şi Georghe Enescu.

http://dem-2011.livejournal.com/12843.html

De la stînga la dreapta:
Max Davidzon, Oscar Dayn,
Max Fişman.

1938-1940. Violonist în Orchestra de estradă a Moldovei
1941. Orchestra lui Şiko Aranov, medalia „Pentru vitejie
în muncă în anii Marelui Război pentru
Apărarea Patriei
1942-1944. Orchestra simfonică a Filarmonicii,
Chişinău, jaz „Moldova” vioara Nr. 1, jaz „Bucuria”
1944-1969. Solist şi concertmaistru în Orchestra
simfonică a Filarmonicii de Stat din Moldova. Ordinul
„Insigna de onoare”
1952. Conservatorul din Kiev
1960. Artist emerit din RM
1961-1976. Profesor la Catedra muzică de cameră a
Conservatorului „G. Muzicescu”, Chişinău,
şef interimar
1963. Joacă rolul vioristului evreu în filmul lui E.
Loteanu „Aşteptaţi-ne în zori”
https://ru.scribd.com/doc/192063220/Arta-Moldovei-Bibliografie

1978. Predă în clasa de ansamblu la Institutul de Arte
„G. Muzicescu”, Chişinău
Ţine emisiunile muzicale radio în limba rusă şi
română.
Pictat de pictorii Mihai Grecu şi E. Gamburg, sculptat
de L. Dubinovskii.
2012. Oficiul poştal, Chişinău pune în circulaţie plicul
cu marcă fixă „Oscar Dayn. Violonist şi profesor. 100
de ani de la naştere”.

Oscar Dayn, sculptat de L. Dubinovskii

https://ru.wikipedia.org/wiki/%

http://media4biz.ru/wiki/%

http://www.aen.ru/?page=brief&article_id=63439

http://www.moldovastamps.org/catalogue_envelopes_issue.asp?issueID=486

http://dorledor.info/node/10437

http://yavics.ru/%

http://www.moldovastamps.org/ru/catalogue-xmod-envelope.asp?envelopeID=696

http://www.musicstamps.com/mjoomla/index.php/d/811-dayn-oscar

http://bsclupan.asm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/831/6.pdf?sequen
ce=1
http://amtap.md/imagini/file/ANUAR%20%C5%9ETIIN%C5%A2IFIC%20%20MUZIC%C4%82,%20TEATRU,%20

008(478) / Ş73
Şpitalnic, Sara
Evreii în literatura, arta şi ştiinţa
Moldovei : îndreptar / Bibl. municipală
„B. P. Haşdeu”; Bibl. evreiască „I.
Mangher”. - Ch., 1995. - pp.163-164

IACOB SOROKER
4 mai 1920, Bălţi – 6 martie 1995, Ierusalim
violonist, violist, profesor, muzicolog

1931-1934. Şchola Cantorum, Paris
1935-1939. Conservatorul „Unirea”, Chişinău.
Conservatorul din Moscova,
1939-1940. Violonist, Orchestra Teatrului Evreiesc,
Bucureşti
1942-1945. Ansamblul de cîntece şi dansuri „Doina”,
Orchestra simfonică a Filarmonicii, Chişinău
1945-1947. Violonist, Orchestra de estradă
1947-1948. Orchestra Cinematografiei din Moscova

Activitate pedagogică - profesor de vioară
1948-1955. Şcoala Medie de Muzică, Chişinău
1955-1962. Conservatorul din Alma-Ata
(Kazahstan)
1962-1976. Institutul Pedagogic din Drogobîci
(Ucraina)
1976. Viorist, Orchestra Simfonică „Vocea
Israelului”, Ierusalim. Obţine doctor în muzicologie
Publică lucrări muzicologice în reviste la Moscova,
Budapesta, Ierusalim, Tel-Aviv, Toronto

https://ru.wikipedia.org/wiki/%

Discipoli: Tamara Scripcar, Elena Bessanova, …
Colaborare: Grigori Şramco, Dumitru Gheorghiţă,
Boris Davîdov, …

Înregistrează la Radio Chişinău lucrări de C.
Porumbescu, E. Coca, S. Lobel, M. Wainberg.

http://www.dorledor.info/article/%

VASILE BĂRBIERU
28 decembrie 1925, Bălţi
bariton, cîntăreţ de operă şi lied
INFUZIE DE PROSPEŢIME

1941-1944. Seminarul Teologic din Bălţi
1944-1949. Conservatorul Gheorghe Dima, Cluj
1949. Debutul în operă, scena Operei Române, Cluj,
Rigoletto de G. Verdi. „rezervor de talente în sînul
generaţiei tinere” Cronica comentează: „Spectacolul
a depăşit aşteptările…”.

1946-1977. Solist, Opera Română, Cluj, colaborează pînă
în 1991, evoluînd în 2 338 de spectacole
Turnee: Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, Cehoslovacia,
Polonia, U.R.S.S.
Vasile Bărbieru a interpretat: rolul titular – Rigoletto,
Traviata, Aida, Trubadurul, Otello, Don Carlos…
Colaborare: Maria Bieşu, Zenaida Pally, Irina Arhipova…

Lucia Stănescu şi
Vasile Bărbieru în
Tosca

Vasile Bărbieru şi Ecaterina Vîlcovici în
Pană Lesnea Rusalim de Paul Constantinescu

În conferința Reprezentația de gală 95 de ani de Operă la
Cluj din 17 mai 2015 a luat cuvîntul, Vasile Bărbieru, a
fost pînă acum 35 de ani solist, 40 de ani a lucrat în
această instituție, cu repertoriu de peste 80 de
spectacole. El povesteşte:
“Această clădire care de la portar s-a făcut cu scena
mică, cu sala de balet pentru care eu şi alţii după repetiţie
în ’46 eram obligaţi să ducem 40-50 de roabe cu cărămizi,
cu ciment, cu ce trebuia”.

http://studentpress.ro/2015/05/reprezentatie-de-gala-cu-aida-la-95de-ani-de-la-deschiderea-operei-nationale-romane-din-cluj/

http://www.clujulcultural.ro/95-de-ani-de-opera-la-cluj-degradareaaccentuata-a-cladirii-criticata-de-veteranii-institutiei/

GEORGHE EŞANU
25 aprilie 1927, Bălţi – 19 martie1996, Chişinău
LOGODNIC FIDEL AL CÎNTECULUI POPULAR

Gheorghe, avea pe atunci şase ani. Ocupaţia lui erau bălţile,
cireşile din ograda vecinilor şi multe alte năzdrăvănii… Cu o
mică excepţie: prindea cîntecele „din mers” şi cînd se urca în
vîrful nucului de parcă era pe scenă, toţi trecătorii îşi
încetineau pasul… Începe să cînte în corul bisericesc. După
şcoala medie în 1949, urmează cursurile de pedagogie la
şcoala din Baraboi, Alexandreni, Elizavetovca, pînă l-a adus
soarta la Institutul pedagogic din Bălţi, conducător artistic al
corului de o sută de persoane.

„Era înalt, zvelt şi frumos ca un zeu... Lumea venea
să-l asculte, să-l vadă...”
1950-1952. dirijor, corul de copii, Bălţi
1952. Conservatorul din Chişinău, capela corală
„Doina”
1953. Orchestra „Fluieraş” străbate întreaga Uniune,
purtînd pe buze freamătul de frunze din codrii natali
şi prezentînd cu înalta lui măestrie interpretativă
adevărata artă a poporului său.

http://www.moldovaconcert.md/news/18/65/Ansamblul-Fluieras/d,news_art_detalii

„... voce frumoasă, lirică, cu timbru moale şi plăcut,
care răsună uşor şi liber în toate registrele. Cîntecele
lui populare, romanţele întregesc în cel mai fericit
mod repertoriul ansamblului...” – astfel scria un ziar
francez
La Radio Chișinău a înregistrat melodiile Mărioară,
Badea Macovei, Ilenuţa.
Unicul disc de plastic albastru cu vocea lui Gh. Eşanu
îl găsim în revista „Crugozor”, 1967, Nr. 11, p. 5.

https://www.youtube.com/watch?v=rNqPTEJmFvo

Gheorghe Eşanu a purtat faima folclorului nostru şi
pe diferite meridiane ale globului: Ucraina, Germania,
Cehia, Liban, Siria, Finlanda, Canada. Interpreta cu
atîta duioşie „Vezi rîndunelele se duc”, „La umbra
nucului bătrîn”, cu atît spirit mucalit – „Cum era să
mor holtei”.

1957. Laureat al celui de-al IV-lea Festival mondial al
tineretului şi studenţilor de la Moscova
1958 . Artist Emerit al RSS Moldova
1966. Artist al Poporului din RSS Moldova
?
Ordinul „Drapelul Roşu de Muncă”
1995 - Ordinul „Gloria Muncii” RM
Ţurcan, Elena. Gheorghe Eşanu - logodnic fidel
al cîntecului popular (25 aprilie 1927 – 19 martie
1996) / E. Ţurcan // Confluenţe bibliologice : rev.
de biblioteconomie şi şt. inf. – 2013. – Nr 1. – p.
104-109

Repertoriul unic, avînd un diapazon extrem de larg – de la
cele mai vioae şi săltăreţe melodii populare pînă la cele mai
lente romanţe. Strigăturile, cîntecele de glumă, cele populare,
lirice sînt interpretate cu măestrie, se simpt aceleeaşi vibraţii
ale sufletului. Înzestrat de natură de o rară capacitate
interpretativă, el mai e şi un harnic căutător, colecţionar.
O voce de aur ce se lipeşte de suflet cu odihnitoare
prospeţime şi de dincolo de moartea reputatului artist, un
mare împătimit de bijuteriile spirituale din străbuni şi un
mare chemat spre a le da sclipirea lor originară.

VASILE BOIANJIU
25 iulie 1930 Slobozia-Bălţi, Moldova – 18 martie 2007, Chişinău
operator de cinematografie

A STAT LA BAZELE CINEMATOGRAFIEI MOLDOVEI

1937-1940. Şcoala primară
1941-1944. Liceul „Ion Creangă”
1949. Şcoala medie nr.1Bălţi
1954. Institutul Agricol „M. Frunze” din Chişinău. Asistent
regie film la Studioul de Cronică şi Filme Documentare
1955-1960. Asistent al operatorului de imagine
1961. Operator de imagine a filmelor documentare
1963-1965. Moscova, VGIK, Facultatea „Operator de
imagine”, continuîndu-şi apoi activitatea la studioul
„Moldova-film”

1980. Operator de imagine a filmelor de popularizare a ştiinţei.

Colaborare: Olga Uliţcaia,
Petru Ungureanu, Anatol Codru, Nicolae Harin
Membru al Uniunii Cineaştilor din Moldova

1995. Medalia „Meritul Civic”
Filmografia:
Filme documentare:
1961. „Spartachiada DOSAAF”
1962. „Bună ziua, copii”
1964. „20 de ani”
1965. „Fraţii prin Hristos”
1966. „Piedestalul”
1968. „În Moldova e sărbătoare”
1970. „Trăiască Victoria!”
1971. „Tiraspolul decorat cu ordin”, „Emilian Bucov”
1972. „Fiica Volgăi şi Nistrului”
1973. „Anenii noi ‒ acum şi-n viitor”
1974. „Tinerii prieteni ai naturii”
1975. „Neamul pietrarilor”

http://www.moldovenii.md/md/people/1105

http://www.mediapublic.md/?go=articole&regiune=2&tip=3

1976. „Calea ferată Baikal-Amur”
1977. „Căile memoriei”, „Comandant de armată
rangul I”
1978. „În numele omului”, „Rîbniţenii”, „Codrii”
1981. „Alesul poporului”
1982. „Călăraşi”
1985. „Născuţi de cincinal”
1987. „Nepăsătorii”
1988. „Parcă n-am avea hîrtie”
1990. „Codrii Moldovei”, „Marele probleme ale
rîurilor mici”
http://www.cinema.art.md/person/1243/index.html

http://www.cinema.art.md/

A filmat sute de subiecte pentru revistele
cinematografice „Moldova Sovietică” şi „Viaţa în
imagini”

Filmografie: subiecte
1957. Moldova Sovietică - 30
1958. Moldova Sovietică - 45 , schita „Într-un ceas
bun!”
1959. Moldova Sovietică - 48, inclusiv material
pentru „Sosirea lui N. Hruşciov in Moldova”
1960. Moldova Sovietică - 50, schiţa „Conştiinţa
pătată”
1961. Moldova Sovietică - 50
1962. Moldova Sovietică - 50
1963. Moldova Sovietică - 45, schiţe „Sorgo”, „Perla
din ţara vînturilor”
1965. Moldova Sovietică - 36, schiţa „Făclia
prieteniei”, ediţie specială „Pamînt şi oameni”

http://www.cinema.art.md/person/1293/index.html

Filme sociale şi didactice:
1967. „Ai grijă de ceilalţi”
1968. „Cum ne-au alimentat”
1969. „O rută neobişnuită”
1970. „Părintele e bolnav”
1975. „Minunile camioanelor verzi”
1980. „Gospodăriilor agricole-şine industriale”
1983. „Cultura Moldovei feudale”, didactic
1984. „Fundamente efective în construcţiile rurale”
1986. „Ocrotirea culturilor agricole de grindină”

Revista satirică „Usturici”:
№ 4-5, 1977; № 7,1978; № 14-17 1979; №19, 21, 22,
23; 1980; № 25, 27, 28 1981, № 44, 1983; №48 1984;
№ 59, 1985.

http://www.rudata.ru/wiki/%

1995. Ordinul „Gloria mincii”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=287695

NICOLAE GLIB
10 mai 1949, Bălţi
„MOLDOVEAN CA MINE NU-I”

„Şi-a inceput cariera” la patru ani. Visa la halat alb,
dar s-a trezit într-o bună zi pe scenă, în costum naţional.
Cînta mergînd pe drum la 16 ani. A fost auzit de
profesorul de muzică Vasile Scobioală care i-a zis la
moment: „medicina o lăsăm, te duci pe calea cîntecului”,
în toi era un concurs televizat.
1966. Orchestra de muzică populară, Sîngerei, conducător
artistic la căminul cultural.

1967-1971. Şcoala de muzică „Ştefan Neaga”, Chişinău,
Canto
1969. Solist Orchestra Ansamblului de dansuri şi muzică
populară „Joc”. Primul cîntec „Frunzuliţă rozmarin”,
muzica Gheorghe Mustea, versurile proprii. Experienţă
artistică utilă - colindă toată URSS. Ascultîndu-i pe
Nicolae Sulac, Benone Sinulescu îi imită iniţial
1969-1972. Orchestra Ansamblului de muzică şi dansuri
populare „Joc” al Filarmonicii
1972-1985. Orchestra de muzică populară „Folclor” a
Radioteleviziunii Moldoveneşti
1979. Orchestra „Folclor”. Ş-a format un stil al său
1975-1980. Institutul de Arte „Gavriil Musicescu”, Chişinău
(dirijat coral)
1985-1996. Orchestra de muzică populară „Lautarii”. Solist
Orchestra de muzică populară „Mugurel”, „Busuioc
moldovenesc”

Rodnici i-au fost anii în Orchestra „Folclor” (19721985), unde în fonoteca RadioTV a lăsat cîntece, pe
care astăzi le ascultă o lume. Novice în abordarea
dialogului musical, minunatul duet Nicolae Glib Valentina Cojocaru, care a dat viaţă unor cîntece, ce
s-au menţinut în topul preferinţelor ani de zile. Duetul
a fost cel mai stabil, productiv în muzica populară.
https://www.youtube.com/watch?v=lcD-tvLR2-A

Şi-a îngrijit de repertoriu ca de propriul ogor. Este, cea
mai de preţ zestre pe care o are în afară de inconfundabila-i
voce cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Venit la „Lăutarii” a
îndrăznit primul să apară în scenă cu căciulă de cîrlan.
1999-2003. Pepeni, Sângerei, primar, apoi viceprimar.
Cîntă în România şi Republica Moldova - la concerte, nunţi
şi ceremonii de familie. „Tot cu cîntecul mă ţin. L-am luat
pe, Isidor, să cîntăm împreună. Mai am un fecior - Viorel,
vrem să promovăm şlagărele vechi”.
http://www.timpul.md/articol/nicolae-glib-tot-cu-cantecul-ma-tin%E2%80%A6-29506.html

2009. Palatul Naţional. Spectacolul „Hai, prieteni, la mulţi ani!”,
lansarea CD-ul „Frumoasă-i viaţa la ţară”.
Prezent în topurile postului de radio Iasi. Acompaniat de
orchestrele „Rapsozii Botoşanilor” (Botoşani), „Ciprian
Porumbescu” (Suceava), „ Balada” (Iasi).
1980. Artist emerit al R. Moldova
1990. Artist al poporului din R. Moldova
1993. Medalia „Meritul Civic”
1996. Ordinul „Gloria Muncii”
2010. „Ordinul Republicii”.
Filmografie:
1980. Cîntă Nicolae Glib, „Telefilm-Chişinău”
1982. Duete vocale, „Telefilm-Chişinău

http://sergiudo.com/category/nicolae-glib-2

/

„Cîntecul – acesta ni-i leacul. Cînt pentru oamenii care mă înţeleg
şi iubesc folclorul. Căci de la ei am auzit melodiile, de la ei am
deprins a cînta…”
Turnee: Italia, America Latină, Mexsic, Peru, Brazilia,
Madagascar, Franţa …
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Glib

Din istoria Bălţului:
„Pe scena teatrului Scala au evoluat bălțenii Iza
Kremer, cîntăreață de muzică ușoară (soprano), care a
rămas în memoria contemporanilor ca cea mai
strălucită stea pe care a dat-o Basarabia în acest gen
de activitate, Eugenia Babad-Cioculescu - cîntăreață
de operă mezzo-soprană, Sigismund Zalevschi, basbariton ; actotrii – Răutu, Vasterman, Ardatov,
Mărgulescu etc.
Publicul bălțean i-a răsplătit cu aplauze
furtunoase pe vestita Maria Tănase, marea actriță
Maria Filotti, genialul George Enescu; „veșnicul
tînăr” Gică Popescu”.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_B%C4%83l%C8%9Biului
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енчиклопедие : Ын 2 вол. / ред.
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94(478) / B13
Baciu, Gheorghe
Oraşul Bălţi şi oamenii
lui / Gheorghe Baciu. - Ch. :
[S.n.], 2011 (Tip. Centrală). 495 p. : fot., il. - ISBN 9789975-78-931-8

78(478) / P45
Popescu, Mariana. Muzicieni
basarabeni afirmaţi în România /
Mariana Popescu. – Bucureşti: Ed.
Muzicală, 2014. – 348 p. – ISBN
978-973-42-0843-2
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