
dirijor și maestru român de cor

(24 iunie 1927,  Chişinău - 5 noiembrie 2007, Iaşi)



A studiat la Seminarul Teologic

din Chișinău, apoi la Conservatorul 

„Ciprian Porumbescu”

din București cu Ioan Chirescu (solfegiu),

I. Dumitrescu (armonie), M. Negrea

(contrapunct), T. Ciortea (analize),

Theodor Rogalski (orchestrație), Z. Vancea

(istoria muzicii), Harry Brauner (folclor),              

D. Botez și I. Vicol (dirijat). 

A desfăşurat o activitate concertistică și

didactică.



• 1952-1958 organizarea și conducerea, în 

calitate de asistent, a Conservatorului din 

București, corist

• 1952-54 secretar muzical la Filarmonica 

bucureșteană „George Enescu”

• 1954-56 activitate în Opera Română din 

București

• 1958-1990 dirijor al Corului „Gavriil

Muzicescu”, Filarmonica „Moldova” 

• 1958-1968 dirijor al corului Operei din Iaşi 

• 1960 profesor (dirijat coral şi ansamblu

coral) la Academia de Muzică „G. Enescu” 

din Iaşi

• 1968-1975 director al Operei Române din 

Iași



• L-a urmat pe G. Pascu la 

conducerea Corului „Gavriil

Musicescu”, Filarmonica de Stat 

„Moldova” din Iași timp 32 de ani

(1958–1990)

• A inițiat și a pregătit corurile reunite 

ale Operei și Filarmonicii ieșene, 

„reușind să impună ansamblul între

cele mai valoroase coruri de 

filarmonică din România”. 

• 1970-2007 a fondat și condus Corul

„Camerata” al profesorilor (Casa 

corpului didactic) din Iași.



Ioan Pavalache a susținut nenumărate

concerte corale și vocal-simfonice. A contribuit

„la lărgirea considerabilă a repertoriului vocal-

simfonic al Filarmonicii ieșene, la formarea

gustului publicului pentru genul coral a

capella pe scenele românesți și europene” (turnee

în Franța, Belgia, Olanda, Italia, Germania)

A colaborat „cu soliști și dirijori de

referință” (V. Cortez, I. Baciu, I. Conta, A. Bișoc,

S. Diamant)

În calitate de profesor (1960-2007)

„Maestrul Pavalache a activat la Conservatorul

bucureștean, apoi la cel (Universitatea de Arte

„George Enescu”) din Iași”.

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

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


DISTINCȚII

• Meritul cultural, 

clasă 1

• Steaua Republicii

România

• Membru de onoare

„Société musicale 

française Georges 

Enesco”

• Cetățean de 

onoare al orașului

Villeréal, France

• B. Bartók, Cantata 

profana

• G. Enescu, Vox maris

• G. Musicescu, Coruri

pe versuri populare

• C. Palade, Poem 

vocal-simfonic, versuri

de N. Labiș

DISCOGRAFIE

la Electrecord





COLABORAREA 
M. TETELEA - I. PAVALACHE

1989, fiind aspirantă la Kiev,

Margaritei Tetelea soarta i-a

oferit o şansă minunată -

întâlnirea cu Maestru Ioan

Pavalache din Iaşi.



Margarita Tetelea consideră întâlnirea cu Ioan

Pavalache un moment de transformări radicale în viaţa sa

spirituală. Ioan Pavalache fiind discipolul lui G. Breazul, în

una din convorbirile de neuitat, i-a sugerat ideea de a

apela la valoroasa operă muzical-pedagogică a acestuia.

Mai apoi, la Iaşi, Dnei M. Tetelea i-a fost pusă la dispoziţie

o bibliotecă de excepţie cu creaţiile lui G. Breazul din

biblioteca personală a lui I. Pavalache. Aceste cărţi

constituie sursele principale în bibliografia tezei de

doctorat – „Проблемы музыкально-педагогической

подготовки будущего учителя в творческом наследии

Джордже Брязула”, susţinută cu succes în anul 1993 la

Kiev.



M. Tetelea, conf. univ., dr. cu I. Pavalache



2006 . Iaşi. În Parcul Copou. I. Pavalache cu I. Gagim, conf. univ., dr. hab.



• Ioan Pavalache a contribuit la reînvierea

numelui lui G. Enescu în cultura Bălţiului. 

• În anul 1997 a participat la festivitatea de 

conferire a numelui lui „G. Enescu” Şcolii de 

Muzică din Bălţi. 

• În perioada 1995-2005 Ioan Pavalache, de 

nenumărate ori, a vizitat Bălţiul cu un şir de 

concerte ale corului său „Camerata”, a 

susţinut lecţii de master-class la dirijat coral 

pentru studenţii Facultăţii de Muzică şi 

Pedagogie Muzicală a USARB.

• Pe parcursul anilor 1989-2008 a fost

îndrumătorul spiritual al multor 

basarabeni, care aveau nevoie de sprijinul şi 

povaţa Dumnealui.



În 2008, după ce toţi prieteni

îndureraţi l-au petrecut pe ultimul

drum, Dumnealui a rămas în

amintirea noastră datorită

preţioasei colecţii de cărţi, donată

discipolilor bălţeni de către fiica

Alina Pavalache.

Acestea sunt lucrările preţioase ale

lui G. Breazul şi ale altor

personalităţi de vază din domeniul

culturii muzicale româneşti. Ele

constituie cel mai valoros şi

reprezentativ compartiment din

Biblioteca familiei Tetelea.



BREAZUL, G. Patrium Carmen: contribuţii la studiul muzicii româneşti. Craiova : Ed. Scrisul 

românesc, [1950?]. 748 p. Vol. I. (Melos. Culegere de studii muzicale : Scoala de G. Breazul). 





POSLUŞNICU, Mihail. Istoria muzicii la români: de la

renaştere până’n Epoca de consolidare a culturii artistice.

Bucureşti : Cartea românească, [1950?]. 632 p.

Cu 193 chipuri în text şi o prefaţă de Nicolae Iorga.

Proprietatea autorului. Carte donată lui Max [fiul dnei

Tetelea] cu dedicaţia: Felicitări pentru BAC şi succese fără

sfârşit. I. Pavalache. 12 iulie 1988. Iaşi.

Ioan Pavalache a jucat un rol crucial în devenirea

profesională a lui Maxim Tetelea, de care s-a îngrijit ca un

tată în timpul studiilor acestuia la Liceul de Arte „Octavian

Băncilă” din Iaşi.



NIŢULESCU, P. Muzica românească de azi. Cartea  sindicatului 

artiştilor instrumentişti din România. Bucureşti : Scoala de prof. 

P. Niţulescu, 1940. 1104 p.



https://www.youtube.com/watch?v=GF54vZYdgpI

https://www.youtube.com/watch?v=GF54vZYdgpI


Ioan Pavalache - cea mai reuşită fotografie







I. Gagim, conf. univ., dr. hab. cu

M. Tetelea, conf. univ., dr. la

mormântul maestrului



Omagiu Maestrului Ioan Pavalache: masă rotundă organizată în cadrul

Festivalului universitar Mărţişor 2018 – Biblioteca Ştiinţifică, Universitatea de Stat

„Alecu Russo” din Bălți.



La eveniment au participat personalități distinse:

Alina Pavalache - maestru de concert, Franța, Director

artistic al Concursului Internațional de Canto, fiica

Maestrului; Marcian David – viorist, solist al Filarmonicii

din Iași, România; Mihaela Grajdeanu - soprano, solistă a

Operei din Iași, România; Cezar Mititiuc - interpret,

România



Au fost prezenţi: Ion Gagim, dr. hab., prof.

univ., Marina Morari, dr., conf. univ., Tatiana Bularga,

dr., conf. univ., Elena Gupalov, dr., conf. univ., Lilia

Graneţchi, dr., conf. univ., Ana Glebov, doctorandă.



Activitatea de comemorare a Maestrului a

cuprins prezentarea expoziţiilor tematice

,,Ioan Pavalache: dirijor și maestru român de

cor (24 iunie1927, Chişinău - 5 noiembrie 2007,

Iaşi)” şi ,,George Enescu un geniu al artei

sunetelor: compozitor, violonist, pedagog,

pianist și dirijor român (19 august 1881 - 4 mai

1955)” – de către Elena Ţurcan, bibliotecar,

Biblioteca Ştiinţifică USARB.

https://youtu.be/PAD1FAhrTgM


În Oficiul Documente Muzicale, Elena Ţurcan

prezintă studenţilor grupei MZ31Z, însoţiţi de Marina

Morari, conf. univ., dr., expoziţia ,,George Enescu un

geniu al artei sunetelor”



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

https://www.timpul.md/articol/personalita

tea-zilei--ion-pavalache-60612.html

PREZENŢE ÎN INTERNET

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Pavalache
https://www.timpul.md/articol/personalitatea-zilei--ion-pavalache-60612.html
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