
Boris Dubosarschi
03 februarie1947 – 01 noiembrie 2017

Compozitor, violonist, violist şi 
pedagog

...itinerar prin viaţă şi activitate...



• Născut la Bender.

• 1965 absolveşte Colegiul de muzică „Şt. Neaga” (clasa de vioară a lui L.

Bacinin) din or. Chişinău.

• 1968 a studiat vioara clasa profesorului universitar A. Cauşanschi şi

compoziţia (respectiv în 1973), clasa profesorului Vasile Zagorschi, la

Institutul de Stat al Artelor din Moldova „G. Musicescu”.

• 1964-1965 activează ca artist al Orchestrei simfonice şi al Cvartetului de

coarde al „Teleradio−Moldova” şi 1965-1967 a Filarmonicii de Stat din

Moldova.

• 1966-1971 a participat la formarea Teatrului muzical-dramatic popular

evreiesc din or. Chişinău ca violonist şi ca dirijor al orchestrei, fiind şi

autor al muzicii pentru spectacole.

TABEL CRONOLOGIC



•1975 devine membru al Uniunii compozitorilor.

•1967-1986 artist al Cvartetului de coarde, în componenţa căruia a

evaluat cu concerte în Moscova, Leningrad, Riga, Erevan şi alte

oraşe ale URSS.

•1989-2007 conducătorul muzical al ansamblului Violonistele

Moldova, apreciat de publicul din Rusia, Ucraina, Italia, Germania,

Franţa şi Spania.

•1986 pedagog, predă vioara la Academia de Muzică, Teatru și Arte

Plastice din Chişinău.

•1989 Artist emerit al RSSM.

•1993 conferenţiar universitar.

•2007 Maestru în Arte al Republicii Moldova.

•2008 profesor universitar la catedra Instrumente cu coarde.



• Bogata sa creație, cuprinzând lucrări simfonice, camerale și vocale,

îmbrățișează o vastă paletă stilistică

ce merge de la melodica de tip folcloric

din primele sale piese la îndrăznelile melodice și armonice ale

compozitorilor secolului XX.

• Opere, muzică simfonică, muzică vocal-simfonică, muzică concertantă,

muzică de cameră instrumentală, muzică corală, muzică de cameră vocală,

pentru orchestră, pentru cor și orchestră, creații intrumentale de

cameră, pentru cor, pentru voce și pian, mizică la spectacole, muzică

pentru copii, muzică la spectacole telivizate, cântece.
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PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



REFERINŢE CRITICE



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE



http://www.moldovenii.md/md/people/57 https://ru.wikipedia.org/wiki/%
http://www.timpul.md/articol/boris-dubosarschi-omagiat-la-

sala-cu-orga-31264.html

http://www.jc.md/boris-dubosarschi-sarbatorit-la-sala-cu-orga/

https://www.fest.md/ro/evenimente/concerte/serata-jubiliara-boris-

dubosarschi

http://audiovideotecanationala.blogspot.md/2017/02/boris-

dubosarschi-in-dialog-continuu-cu.html

PREZENŢE ÎN INTERNET

http://www.moldovenii.md/md/people/57
https://ru.wikipedia.org/wiki/%
http://www.timpul.md/articol/boris-dubosarschi-omagiat-la-sala-cu-orga-31264.html
http://www.jc.md/boris-dubosarschi-sarbatorit-la-sala-cu-orga/
https://www.fest.md/ro/evenimente/concerte/serata-jubiliara-boris-dubosarschi
http://audiovideotecanationala.blogspot.md/2017/02/boris-dubosarschi-in-dialog-continuu-cu.html


Mulţi dintre studenţii profesorului Boris 
Dubosarschi sunt laureaţi ai concursurilor 

internaţionale ai tinerilor interpreţi din 
Moldova, Kazahstan, Belarus, Polonia, 

Bulgaria, Elveţia. Cel mai impresionant dintre 
ei este I. Gârneţ, câştigîtor al prestigioaselor 
concursuri Queen Elizabeth (Bruxelles) şi D. 

Oistrah (Moscova, Odesa).



1. Boris Dubosarschi în dialog continuu cu muzica [on-line] [citat 3 noembr.
2017]. Disponibil: 
http://audiovideotecanationala.blogspot.md/2017/02/boris-dubosarschi-in-
dialog-continuu-cu.html

2. Dubosarschi Boris [on-line] [citat 3 noembr. 2017]. Disponibil: 
http://www.moldovenii.md/md/people/57

3. VARDANEAN, Aliona. Adnotare. In: Dubosarschi, Boris. Concert pentru 
pian şi orchestră. Chişinău : Căpăţînă-Print, 2013. pp. 5-6. ISBN 979-0-
3480-0178-4.

BIBLIOGRAFIE

http://audiovideotecanationala.blogspot.md/2017/02/boris-dubosarschi-in-dialog-continuu-cu.html
http://www.moldovenii.md/md/people/57


REALIZARE:

Elena ŢURCAN, 

bibliotecar

Coordonator:

Valentina TOPALO,

şef Centru Manifestări 

culturale

2017


