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Alexander Boris Goldenweiser - renumit pianist rus, 
compozitor, pedagog şi scriitor. 

Studii: Conservatorul de Stat „P. I. Ceaikovski”, Moscova 

Cărţi:

Воспоминания;

Вблизи Толстого : воспоминания :

[записки за пятнадцать лет]

Albume: Russian Piano School : Alexander Goldenweiser
&Grigory Ginzburg



• Născut în familia avocatului Boris Solomon Goldenweiser (1839-

1916). Primeşte primele cunoştinţe muzicale de la mama, Varvara

Petru Şekotihina (1848-1898), care dispunea de un gust artistic fin şi

cânta bine la pian.

• La vârsta de 5 ani cunoştea deja notele şi îndrumat de surioara

Tatiana, a început de sine stătător să cânte la pian. Mai târziu la 8 ani

familia trece cu traiul la Moscova. Aici şi-a început studiul muzical cu

Vasilie Pavel Procunin (1848-1910), cunoscut colecţionar de cântece

populare ruse, unul dintre ucenicii lui P. I. Ceaikovski.



ISTORIA FAMILIEI 

http://sefer.ru/upload/Vol.III(1-487).pdf

http://sefer.ru/upload/Vol.III(1-487).pdf


• 1889-1895 admis la Conservatorul de Stat „P. I.
Ceaikovski”, Moscova, clasa pian - Alexandru Ziloti, apoi
P. Pabsta, clasa compoziţie - M. Ippolitov-Ivanov, A. Arenskii,
clasa contrapunct - S. Taneev
• 1895 începe activitatea didactică
• 1895-1917 profesor de pian la Institutul de orfani din

Nicolaev
• 1904-1906 Şcoala Muzical-Dramatică a Societăţii

Filarmonice din Moscova, astăzi GITIS
• Predă istoria artelor la Gimnaziul Alferov

A. Ziloti

P. Pabsta
GITIS



• 1907-1956 - concertează cu „Trio Moscova”, înlocuindu-l pe D. Şopa, în

ansambluri cu E. Izai, D. Oistrah, L. Kogan, S. Knuşeviţki şi cvartetul

„Beethoven”

• 1906-1961 - profesor de pian la Conservatorul de Stat

„P. I. Ceaicovski”, Moscova

• 1936-1939 - şef catedră Pian

• 1918-1922 şi 1932-1939 - prorector

• 1922-1924 şi 1939-1942 - rector, Conservatorul de Stat

„P. I. Ceaicovski”

• 1932-1934 - director adjunct Uniunea Compozitorilor

• 1931- organizează „Grupă specială pentru copii” pe lângă Conservator



CREAŢIA



• Autor a 3 opere („Пир во время чумы” (după A. Puşkin), „Певцы”,

„Вешние воды” (după Turgenev), cantata „Свет Октября”, ansam-

bluri cameral-instrumentale, piese pentru pian, romanţe (peste 40)

• 32 сонаты Бетховена (1966)

• Гольденвейзер А. Б. О музыкальном искусстве. Сборник статей /

Ред.-сост. Д. Д. Благой. М.: Музыка, 1975. 416 с.

• Гольденвейзер А. Б. Дневник. Первая тетрадь: 1889-1904. М.:

Тортуга, 1995. 336 с.

• Гольденвейзер А. Б. Дневник. Тетради вторая-шестая: 1905-1929. М.:

Тортуга, 1997. 356 с.

• Гольденвейзер А. Б. Воспоминания. М.: Дека-ВС, 2009. 560 с. ISBN

978-5-901951-44-6

• Под редакцией Гольденвейзера отдельной книгой вышли «Письма

Ф. Шопена» (М., 1929).



REDACTOR - BEETHOWEN



REDACTOR - CONCERTE



REDACTOR - MOZART



REDACTOR - SCHUMANN



FENOMENALUL RAHMANINOV

,,Indiferent despre ce compoziţie ar fi fost vorba - pian, orchestră, operă, dacă S. Rahmaninov (1873-1943) o auzise, o 
cânta ca şi când ar fi fost o lucrare studiată temeinic” spunea despre el fostul său coleg de clasă, pianistul şi profesorul
Alexander Goldenweiser. ,,Când a început să concerteze, Rahmaninov nu avea egal. Numai Josef Hofmann era destul de 
mare ca să-l poată privi direct în ochi. El intra pe scenă rigid, sever, fără să schiţeze nici un zâmbet, cu părul tuns scurt. 
Se aşeza cu multă demnitate, aştepta ca publicul să facă linişte. Cânta cu un efort fizic minim, plimbându-şi degetele pe
deasupra claviaturii. Rezultatul era un ton incredibil: cald, în ciuda folosirii prudente a pedalelor, acesta pătrundea în 
fiecare colţ al sălii, reverberând în infinite modulaţii. Nici chiar legendarul Josef Lhevinne nu era înzestrat cu acest gen 
de precizie controlată. ...Totul era perfect planificat, proporţionat... Şi acele degete miraculoase erau incapabile să atingă
o notă falsă. Figuri complicate în care abundă muzica lui se dezvăluiau brusc într-o puritate cristalină. Cântul era tot 
timpul elegant, dar părea mai curând inevitabil decât spontan. Rahmaninov nu a lăsat niciodată impresia că face ceva
sub imperiul momentului. Interpretările lui sunau ca şi când ar fi fost elaborate în colaborare cu Dumnezeu-varianta
finală a unei lucrări care urma să fie veşnic cântată aşa şi nu altfel” este dinarul pe care ilustrul Schonberg l-a dat
Cezarului.

Alexander Goldenweiser



LAZAR BERMAN

(1930-2005)

Numele său complet, Lazar Naumovich Berman, începe sa studieze
pianul cu mama sa Anna (elevă a lui Skryabin și Prokofiev) și la
numai 10 ani concerta cu Orchestra Filarmonică din Moscova.
Studiază la Conservatorul din Moscova cu Alexander Goldenweiser
și apoi este influențat de marele Sofronitzky.



MUZICOLOGIE





• 1936-1941- conducător artistic al Şcolii muzicale

pentru copii pe lângă Conservator.

• Iniţiatorul vestitei şcoli pianistice ruse

• Discipoli: S. Feinberg, G. Ginzburg, D. Kabalevski,

D. Başkirov, D. Blagoi şi alţi peste 200.

• Înmormântat la Cimitirul Vaganski



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



• Doctor în arte (1940)

• Artist al Poporului URSS (1946)

• Premiul Stalin (1947)

• 2 Ordinul Lenin (1945, 1953)

• 3 Ordinul Drapelul Roşu de Muncă (27.04.1937, 29.04.1950,

09.03.1955)

• Medalii

ORDINE ŞI MEDALII



PATRIMONIU

• Apartamentul-muzeu Goldenweiser - Filiala de
Stat al Muzeului Culturii Muzicale „M. I.
Glinca”. Adresa: Tver, 17/8, ap. 109-110.

• Nucleul Muzeului este constituit din arhiva,
biblioteca şi alte lucruri, transmise personal
statului în anul 1955.

• 1975 - 100 de ani de la naşterea muzicianului
declarat de UNESCO ANUL GOLDENWEISER

• 2005 - Şcoala de Muzică pentru copii Nr.65
poartă numele lui „A. B. Goldenweiser”
(Moscova, str. Academicianul Volghin, 17А)



COLABORAREA CATEDREI DE EDUCAŢIE ARTISTICĂ ŞI ARTĂ, 

BĂLŢI, Margarita TETELEA, dr.conf, şef catedră, CU MUZEUL GOLDENWEISER, MOSCOVA



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE 





PREZENŢE ÎN INTERNET

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

https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&io

http://www.mosconsv.ru/ru/person.aspx?id=121142

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/160087/%



ELEVI:

DMITRI BAȘKIROV

Dmitri Bașkirov s-a născut pe 1 noiembrie 1931 în Georgia, la Tbilisi.
A absolvit Conservatorul Ceaikovski din Moscova, clasa profesorului
Alexander Goldenweiser și a devenit faimos după câștigarea Marelui
premiu al Concursului Marguerite Long de la Paris, în 1955. Pianistul
a cântat alături de marile orchestre ale lumii și dirijori, printre care se
numără Daniel Barenboim, Kurt Mazur, Zubin Mehta, John Barbirolli
și Wolfgang Sawallisch. A realizat de asemenea numeroase turnee
alături de Cvartetul Borodin.



În 1902 mama lui Sergei Prokofiev l-a 

cunoscut pe Serghei Taneiev, 

directorul Conservatorului din Moscova, 

care a sugerat ca Prokofiev să înceapă să

ia lecţii de pian şi compoziţie de la 

Alexander Goldenweiser.

SERGHEI PROKOFIEV
(1891-1953)

SERGHEI TANEIEV
(1856-1915)



DMITRI KABALEVSKY
(1904-1987)

Dmitri Kabalevsky s-a născut în Sankt Petersburg. Tatăl
său a fost un matematician şi l-a încurajat să studieze
matematica. Cu toate acestea, de timpuriu a fost fascinat
de arte şi a devenit un pianist tânăr, bineficiind de un
stagiu de trei ani, ca pianist, în teatre. De asemenea, el a
cochetat în poezie şi pictură. În 1925, împotriva dorinţei
tatălui său, el a acceptat un loc la Conservatorul din
Moscova, studiind compoziţia în conformitate cu Nikolai
Myaskovsky şi pianul cu Alexander Goldenweiser.



NICOLAI LUGANSKI
(1972)

„O ştiam pe Tatiana Nikolaieva de foarte mic, aveam doar
8 ani. Prima mea profesoara a fost Tatiana Kestner, care
m-a prezentat când eram abia în clasa a doua Tatianei
Nikolaieva. Aceasta era cu 18 ani mai tânara decât
Kestner, dar amândoua fuseseră studente ale lui
Alexander Goldenweiser, un mare profesor rus, şi erau
foarte bune prietene”.

TATIANA KESTNERTATIANA NIKOLAIEVA 



ALEKSANDR SKRYABIN

Alexander Skryabin (1872-1915) a avut-o ca îndrumătoare pe
mama sa, Lyubov Petru Shchetinia, una dintre primele femei
căreia i s-a recunoscut meritul de compozitor şi pianist
deosebit. După moartea ei, Skryabin a fost dat în grija
mătuşii sale Lyubov Aleksandru, care, recunoscându-i
talentul, îl va conduce spre Anton Rubinstein. Printr-o
conjunctură familială, Skryabin l-a cunoscut pe Zverev, un
profesor de pian foarte influent, sub ghidarea căruia a studiat
împreună cu Rahmaninov şi Goldenweiser.



LEV TOLSTOI - PRIETEN

• Alexander Goldenweiser s-a întâlnit şi

împrietenit cu Contele Lev Tolstoi în ianuarie

1896, i-a fost aproape până la moartea lui.

Martor la semnarea Testamentului spiritual.

• Pedagogul si compozitorul basarabean Alexander

Goldenweiser a concertat de multe ori în casa

scriitorului Lev Tolstoi din Iasnaia Poleana
http://www.sanatatea.com/pub/calendar/3496-calendarul-evenimentelor-26-noiembrie.html#sthash.5kv44Lpi.dpuf

http://www.sanatatea.com/pub/calendar/3496-calendarul-evenimentelor-26-noiembrie.html#sthash.5kv44Lpi.dpuf


SEMINARE ŞI MASTER-CLASS-URI
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