
VLADIMIR 

CURBET
IN MEMORIAM

(5 decembrie 1930 - 8 decembrie 2017)

Cel care a reușit să aducă „Joc”-ul

în sufletele oamenilor și să le fure inimile...



Vladimir Curbet este maestru de balet moldovean. S-a născut la 5

decembrie 1930 în satul Susleni, Orhei. A absolvit şcoala de muzică

„Ştefan Neaga” din Chişinău în 1966. Vladimir Curbet a fost educat într-

o ambianţă favorabilă dezvoltării ascendente a vocaţiei artistice, căci tatăl

său, Cosma Curbet, a fost trompetist şi conducător al unui taraf de

lăutari. De mic copil Vladimir Curbet a trecut cu succes şcoala cântecului

şi dansului popular. În anii 1949-1953 a fost conducător artistic al

formaţiei de dansatori amatori de la Casa raională de cultură Susleni, în

1953-1957 a condus colectivul de dansuri populare din s. Caragaş,

Slobozia.

CĂUTĂRI ŞI REALIZĂRI



COLECŢIA DISCURI VINIL



În 1957 Vladimir Curbet e numit pedagog-repetitor, iar în

1958 conducător artistic şi prim-maestru de balet al Ansamblului

moldovenesc academic de Stat de dansuri populare „Joc”.

Asimilându-şi organic arta muzicală şi coregrafică a oamenilor de

la ţară, Vladimir Curbet montează dansuri populare

moldovenești în care păstrează specificul naţional al mişcărilor şi

maniera autohtonă a interpretării. O sârbă şi o bătută montate la

Susleni au fost remarcate de specialişti încă la festivalul

republican al cântecului şi dansului din 1949. Pentru montarea

dansurilor „Jocul ferarilor” şi „Sârba” pe scena din s. Caragaş i

s-a conferit titlul de laureat (medalia de aur) al Festivalului VI

mondial al tineretului şi studenţilor de la Moscova (1957).

REVENIREA  LA VATRA JOCULUI STRĂBUN 



OPERA



Cu ansamblul „Joc” Vladimir Curbet a montat circa 80 de

dansuri populare, adevărate spectacole de muzică, port şi dans

popular, cu un nivel înalt interpretativ, atingând o performanţă

artistică fără de pereche în lume. Dintre acestea se remarcă „Jocul

ferarilor”, „Brâul”, „Bătuta”, „Voiniceasca”, „Haiduceasca”, „Hora

fetelor”, „Mărunţica”, „Crăiţele”, „Moldoveneasca”, „Ţărăneasca”,

„Răzăşeasca”, „Hora mare”. Realizări remarcabile: „Căluşarii”,

„Nunta moldovenească”, „Mărţişor”, suita „Bucuria”, „Suita din

Bugeac”, „Suita din Carpaţi”, duetele „La izvor”, „La vie” ş.a. Sub

conducerea lui Vladimir Curbet ansamblul „Joc” a obţinut un înalt

nivel interpretativ, ceea ce i-a dat posibilitate să concerteze des peste

hotare.



Limba, cultura şi istoria poporului s-au constituit de-a lungul secolelor, 
adunând tradiţii, datini, obiceiuri, dansuri, cântece, port naţional, 

acestea cristalizându-se în valori spiritual nepieritoare…
Marcela Mardare 



Vladimir Curbet acordă o atenţie constantă atât melodiei

autentice, desenului original al mişcărilor, formei autohtone a

fiecărui dans înregistrat la vatra horelor, cât şi costumului naţional

potrivit dansului respectiv, strigăturilor ce-l însoţesc, îl dinamizează

şi îl întregesc; principiul de bază al activităţii asupra tuturor

aspectelor esenţiale ale dansului (faptul a fost remarcat de coregrafi

cu renume din Moscova, Brazilia, Mexic, Australia, Portugalia,

Franţa şi din alte ţări).



VLADIMIR CURBET 
ŞI UNIVERSUL DANSULUI CE I-A MARCAT DESTINUL



Vladimir Curbet a montat dansuri moldovenești în

colective prestigioase din Bulgaria, România, Iugoslavia. A

participat în calitate de membru al juriului la diferite

festivaluri de artă în Bulgaria şi Germania.

A contribuit - în calitate de coregraf - la realizarea

spectacolului „Păsările tinereţii noastre” după drama

omonimă a lui Ion Druţă (la Teatrul Mic din Moscova),

filmelor „Măria sa Hora” şi „Poienile roşii” („Moldova-

film”), „Nuntă la Malinovca” („Lenfilm”).



Chibzuit, energic, cu spirit iscoditor, inventiv, insistent şi perseverent... 
Marcela Mardare 



Vladimir Curbet s-a afirmat ca folclorist şi publicist: a

înregistrat nenumărate melodii şi texte de cântece populare, a
publicat un şir de articole, studii şi cărţi referitoare la specificul,
originea, istoria şi maniera de interpretare a dansului popular, la
necesitatea păstrării şi dezvoltării creatoare a tradiţiilor şi
obiceiurilor populare moldoveneşti. Este autor al cărţilor
antologice, adevărate enciclopedii vii: „La vatra horelor”,
„Promotori ai artei populare”, „Tot cu cântecul mă mângâi”,
„Aşa-i jocul pe la noi” şi „La gura unei peşteri de comori”.
Artistul Poporului al URSS a colectat peste 6000 cântece şi
melodii de joc populare, numeroase din ele aflându-și a doua
viaţă în cele 9 cărţi ale sale.



A ridicat la o putere absolută arta coregrafică şi a renăscut 
dansul  strămoşesc... 

Marcela Mardare 



Vladimir Curbet a prezentat cu ansamblul „Joc”

circa 10 000 de spectacole în peste 70 de țări. Astăzi, 

„Joc”-ul este mai mult decât un fenomen cultural, așa cum 

Vladimir Curbet este mai mult decât un om fenomenal. 

Datorită maestrului, dansul popular a devenit o carte de 

vizită a Republicii Moldova în străinătate. 



A odrăslit „Joc”-ul ca pe cel mai drag copil, 
căci lui i-a dăruit toată truda, energia, 

dragostea, talentul, sufletul... 
Marcela Mardare 



Milioane de spectatori asociază dansul popular cu

acest colectiv extraordinar și cu Vladimir Curbet. În cei 55

ani de activitate a instruit zeci de dansatori, 4 generații

cărora le-a fost nu doar conducator artistic ci și părinte.

Fiind cel de-al 13-lea conducător este și cel mai bun,

deoarece doar el a reușit să aducă „Joc”-ul în sufletele

oamenilor și să le fure inimile.

Curbet Vladimir [on-line]. Disponibil: http://www.moldovenii.md/md/people/985. [Accesat 12 dec. 2017].

http://www.moldovenii.md/md/people/985


Remarcabilă intuiţie a valorilor adevărate, 
devotament misiunii sale, curaj civic...

Marcela Mardare 



Ansamblul „Joc” a interpretat cu aceeaşi dăruire şi

dansuri ale altor popoare, redând specificul lor cu multă

măestrie. La sugestia lui Vladimir Curbet au fost invitaţi

coregrafi cu renume din Bulgaria, Ungaria, România,

Iugoslavia, Albania, Rusia, Ucraina, Slovacia, China, care

au montat dansuri naţionale din ţările respective,

îmbogăţind şi diversificând repertoriul ansamblului,

conţinutul şi stilul lui.

MARDARE, Marcela. Vladimir Curbet şi universul dansului ce i-a marcat destinul. In: CURBET,

Vladimir. La vatra jocului străbun : Aniversării a 60-a a Ansamblului Naţ. Academic de Stat de

Dansuri Populare „Joc”. Ch. : Pontos, 2005, pp. 4-9. ISBN 9975-926-82-7.



A făcut tot ce a depins de el pentru ca jocul popular să dăinuiască şi 

să se afirme ca una din valorile spirituale ale poporului român... 
Marcela Mardare 



Vladimir Curbet a fost numit metaforic un fenomen, un mister, 
ambasador al dansului, un Eminescu al dansului, mare artist, excelent 

coregraf, folclorist pătimaş, creator de frumos... 
Marcela Mardare 

• 1957 Medalia de Aur. Festivalul Internaţional de la Moscova;

• 1960 Ordinul Drapelul Roşu de Muncă;

• 1967 Artist al poporului din Moldova;

• 1972 Premiul de Stat al URSS; 

• 1980 Ordinul Prietenia popoarelor;

• 1981 Artist al poporului din URSS;

• 1992 Laureat al Premiului de Stat;

• 1992 Cavaler al Ordinului Republicii;

• 2000 Medalia de Aur la Olimpiada Culturală Internaţională de la Moscova;

• 2000 Medalia M. Eminescu;

• 2000 Ordinul Pentru merite faţă de Republica Populară Bulgaria;



A pătruns adânc în ţesuturile istorice ale dansului popular, cu sufletul, 
cu cugetul şi cu inima, înţelegând că arta coregrafică, veche ca lumea 

acestui pănânt, nu poate fi separată, izolată de istoria neamului, de 

credinţa lui, de tradiţiile şi obiceiurile statornice de secole...
Marcela Mardare



A izbutit să creeze acel nimb strălucitor al „Joc”-ul, admitar în 

toate cele patru părţi ale lumii... 
Marcela Mardare 
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Artiştii Ansamblului „Joc” la Bălţi



O VIAŢĂ ÎN PAS DE DANS...
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