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JAZZ ȘI MUZICĂ IMPROVIZATĂ ÎN BUCUREȘTI

Artiştii din domeniul jazz-ului şi al muzicii 
improvizate, deşi puţini la număr, prin 
experienţa pe care o au şi prin natura 

polivalentă a practicii lor, devin adesea deschiză-
tori de drumuri, lideri de opinie, modele pentru 
ceilalţi muzicieni, în special pentru cei creativi. 
Iată de ce, referitor la acest domeniu, viaţa de 
concert, activităţile discografice, editoriale, edu-
cative şi reflectările lor în media au o importanţă 

socială ce depăşeşte cu mult stricta raportare la 
statisticile de audienţă sau aportul financiar în 
industrie. Rolul acestor artişti în viaţa muzicală 
este oarecum similar, făcând o paralelă cu lumea 
literară, cu cel al poeţilor în raport cu realităţile 
şi devenirile lingvistice. De aceea, el poate fi un 
indice important de luat în considerare pentru 
dezvoltarea culturală a unui areal anume.

În domeniul jazz-ului şi al muzicii improvizate, Bucureştiul dispune de o viață de concert de talia 
altor țări cu tradiție în domeniu, precum Polonia sau Cehia, având un număr mare de cluburi şi 
spații dedicate acestor genuri muzicale şi un public mult mai numeros şi mai bine dotat financiar 
decât în alte părți. Multe instituţii care sprijină jazz-ul îşi au sediul în Capitală, unde locuiesc şi cei 
mai mulţi dintre artiştii reprezentativi ai domeniului, ceea ce constituie un factor de atracţie pentru 
tinerii muzicieni. În plus, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti are o secţie şi un mas-
terat destinate special acestui gen muzical. La toate astea se adaugă şi inițiative lăudabile precum 
festivalurile şi evenimentele de jazz care s-au impus, în ritm anual, la nivelul Capitalei.

Cu toate acestea, jazz-iştii autohtoni rămân în continuare slab valorizați. Genul este subfinanțat 
şi se simte absența unor parteneriate public-privat. Nu există asociații profesionale, evenimentele 
sunt slab reflectate în media, lipsesc publicațiile de gen sau programe cultural-educative care să 
contribuie la profesionalizarea domeniului. Dacă Bucureştiul „importă” jazz în aceeaşi măsură ca 
alte capitale europene, prezenţa artiştilor autohtoni peste hotare şi în proiecte internaționale este 
sporadică şi mai puţin vizibilă. Pentru o mai bună dezvoltare a domeniului, se impun, printre alte-
le, sporirea oportunităților financiare şi de promovare, ridicarea nivelului de cunoştințe şi a celui 
tehnic pentru tinerii artişti, prin susținerea unor activităţi cultural-educaţionale şi prin burse de 
studiu sau perfecţionare, şi integrarea mişcarii artistice autohtone în viaţa muzicală internaţională. 

COnSideRAŢii GeneRAle

PRinCiPAlele inSTiTUŢii Și ORGAnizAŢii de 
Pe SCenA JAzz-UlUi BUCUReȘTeAn

Instituţii publice:

. Primăria Generală, prin Centrul Cultu-
ral al Municipiului Bucureşti (ARCUB) 
– organizează anual festivalul Bucharest 
Jazz Festival şi susţine stagiunea de 
concerte Jazzaj; 

. Ministerul Culturii şi Cultelor, mai ales 
prin Administraţia Fondului Cultural 
Naţional (AFCN) – a finanţat numeroa-
se proiecte din aria jazz-ului: concerte, 
acţiuni educative, publicaţii de speciali-
tate, discuri etc.; 

. Institutul Cultural Român – sprijină şi 
promovează proiecte de jazz şi muzică 
improvizată în afara ţării, mai nou şi în 
interiorul ei; 

. Centrul de Creație, Artă şi Tradiție (Cre-
art) al Primăriei Bucureşti – a organizat 
în ultimul an mai multe concerte cu 
muzicieni de jazz; 

. Universitatea Naţională de Muzică Bucu-
reşti – secţia „Compoziţie Jazz/Muzică 
uşoară” şi programul de masterat „Jazz 
şi culturi muzicale pop”, unde studiază 
peste 60 de instrumentişti şi cântăreţi 
(cu o rată a absolvenţei de 10 până la 15  
studenţi anual); 

. Liceul de Muzică George Enescu – a 
înființat prima secţie de jazz la nivel 
preuniversitar din România; 

. Televiziunea Română – a produs în 
ultimii ani emisiunile „Unora le place” şi 
„Noapte Indigo”, cu tematică de jazz;
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. Bucharest Jazz Festival – eveniment 
anual desfăşurat la începutul lunii iulie 
şi organizat de ARCUB; 

. Green Hours Jazz Fest – eveniment 
anual planificat la sfârşitul lunii mai şi 
organizat de clubul Green Hours Jazz & 
Theater SRL; 

. Bucharest international jazz competiti-
on, în cadrul Europa Fest – eveniment 
anual programat la începutul lunii mai 
şi organizat de JM Events; 

. Festivalul Jazz in Church – eveniment 
anual planificat la inceputul lunii aprilie 
şi organizat de Jazz.ro;

. Jazzaj – stagiune de concerte cu carac-
ter regulat, organizată de ARCUB; 

. Concerte de muzică improvizată desfă-
şurate în cadrul festivalului de muzică 
nouă „Săptămâna muzicii noi” (SIMN), 
organizat anual, la sfârşitul lunii mai, de 
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologi-
lor din România (organizator principal); 

. Concerte de muzică improvizată şi live 
electronics în cadrul Rockolectiv – festival 
anual de muzică electronică şi arte co-
nexe planificat în luna aprilie şi finanţat 
Shape platform – şi în cadrul Innersound 
– festival anual desfăşurat în septembrie 
şi organizat de Opus Association;

. Radio România – transmite prin canale-
le Actualităţi, Cultural şi Muzical câteva 
emisiuni săptămânale având ca tematică 
jazz-ul şi muzica improvizată; 

. Muzeul Naţional al Literaturii Române 
– a desfăşurat vreme de mai mulţi ani 
proiectele „Serile de poezie şi jazz” (eve-
nimente sâptămânale) şi „Maratonul de 
jazz şi poezie” (eveniment anual).

Organizaţii şi instituţii  
non-guvernamentale

. Uniunea Compozitorilor şi Muzicolo-
gilor din România – are în compunere 
secţia „Jazz/muzică uşoară”, publică 
seria discografică „Compozitori români 
de jazz”, acordă premiul anual pentru 
jazz, sprijină festivaluri ce includ muzică 
improvizată şi jazz; 

. Uniunea de creaţie interpretativă a muzi-
cienilor din Romania (UCIMR) – sprijină 
proiecte de jazz prin programul „Oportu-
nităţi la tine acasă”; 

. Teatrul Act – organizează „Stagiunea de 
jazz”, în colaborare cu Radio Romania 
Cultural; 

. Godot Café Teatru şi Teatrul Mignon – 
găzduiesc câteva concerte de jazz anual;

Cluburi de jazz cu activitate regulată 
(cel puţin un concert pe săptămână) 
sau cu prezenţă semnificativă în 
viaţa de concert la data prezentului 
raport: 

Green Hours Jazz Cafe, JazzBook, Control Club, 
Art Jazz Club, La Scena, Jazzpong Social Club, 
Beat bar umanist.

Cluburi cu activitate jazzistică  
mai restrânsă: 

Lente, Serendipity, Aquarela, La Bordei. 

Instituţii internaţionale cu sediul în 
Bucureşti care susţin activităţi în 
aria jazz-ului: 

Institutul Polonez, Centrul Cultural al Republicii 
Ungare, Institutul Goethe, Institutul Italian de 
Cultură, Institutul Francez, Institutul Cervantes, 
Ambasada Statelor Unite, Ambasada Israelului;

PRinCiPAlele eVeniMenTe CARe 
RePRezinTă dOMeniUl În BUCUReȘTi
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. Solstice Festival (The students play jazz) 
– festival de jazz studenţesc, un eveni-
ment anual desfăşurat în luna iunie şi 
organizat de Universitatea Naţională de 
Muzică şi Clubul Green Hours; 

. Jazz Syndicate Live Sessions – o serie 
de concerte desfăşurate la Sala Radio şi 
organizate de saxofonistul Costin Roşu; 

. International Jazz Day – concerte co-
relate dedicate acestei zile (30 aprilie). 
Organizatori: cluburile Jazz Pong, Jazz 
Book, La Scena şi Green Hours; 

. Concerte cu caracter neregulat desfă-
şurate la Sala Radio sau Sala Palatului 
– printre invitaţi s-au numărat grupuri-
le Oregon, Hiromi Uehara trio, Avishai 
Cohen, Brad Mehldau. Ele au diferiţi or-
ganizatori privaţi, dintre care, în ultima 
vreme, mai activ mi se pare compania 
Twin Arts; 

. Sute de concerte şi proiecte muzicale 
desfăşurate de-a lungul anului în clubu-
rile mai sus-menţionate şi în alte spaţii 
neconvenţionale.

MOBiliTATe CUlTURAlă Și ReleVAnŢă  
lA niVel inTeRnAŢiOnAl

Dacă în domeniul „importului” de muzicieni 
şi evenimente muzicale situaţia este com-
parativă cu cea din alte capitale est-euro-

pene, prezenţa artiştilor autohtoni peste hotare 
este sporadică şi mai puţin vizibilă. Cu excepţia 
câtorva muzicieni, majoritatea stabiliţi în afara 
ţării, ceilalţi au mai puţine şanse să colaboreze cu 
artişti consacraţi pe piaţa internaţională, adică să 
realizeze proiecte cu impact în mediul jazzistic de 
mare expunere şi să le fie asigurată astfel o activi-
tate regulată în viaţa de concert. 

Lăudabile sunt iniţiativele promovate de Bucha-
rest Jazz Festival şi parţial de Festivalul de la 
Gărâna, care încearcă fie să le dea unor muzi-
cieni români şanse de a-şi realiza proiecte mai 

ambiţioase, fie să-i plaseze pe aceştia în grupuri 
multinaţionale cu o anumită orientare stilistică. 
În această direcție sunt de menţionat şi acţiunile 
ICR în domeniul jazz-ului, numeroase şi de calita-
te, dar, din păcate, adesea neintegrate în stagiu-
nea de concerte a oraşelor unde s-au desfăşurat. 

Pe piaţa de discuri se manifestă aceeaşi tendin-
ţă: muzicienii români apar prea rar în proiecte 
internaţionale. 

Dispunem aşadar de o viață de concert la nivelul 
altor ţări cu tradiţie (Polonia, Cehia), dar mu-
zicienii sunt mai slab valorizaţi, din cauza unor 
carenţe manageriale manifestate atât la nivel de 
stat, cât şi la nivelul sectorului privat. 

liPSURile de Pe SCenA JAzz-UlUi

Domeniul muzicii jazz se confruntă cu o 
serie de carenţe ce împiedică valorizarea 
corespunzătoare a resurselor umane:

. Absenţa unor parteneriate între promo-
tori, organizatori de festivaluri, asociaţii 
de muzicieni, contacte care să favorizeze 
circulaţia artiştilor în două sensuri, nu 
numai către România; 

. Lipsa unei relaţii fireşti între actorii pri-
vaţi şi ordonatorii de credite din spaţiul 
cultural, atât la nivel de stat, cât şi local. 
Parteneriatele public-privat, care funcţi-
onează eficient în alte ţări, sunt aproape 

absente; mă refer în special la finanţarea 
unor proiecte artistice desfăşurate în 
cluburile cu tradiţie şi cu activitate dina-
mică recunoscută în cadrul comunităţii; 

. Absenţa unor programe cultural-edu-
cative care să privească desfăşurările 
pe termen lung şi nu neapărat efectul 
imediat (cu excepţia seriei de concerte 
Jazzaj susţinută de ARCUB). Aceste pro-
grame pot fi sub formă de: stagiuni de 
concerte artist in residence, workshop-
uri, clinics în domeniul management-
ului muzical şi al self-management-ului 
artiştilor; 
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diReCŢiile SPRe CARe AR TReBUi  
Să Se ORienTeze dOMeniUl

. Absenţa unor asociaţii profesionale care 
să reprezinte interesele muzicienilor şi 
producătorilor din domeniu. Se mani-
festă o lipsă de coagulare a intereselor şi 
de coordonare a factorilor activi. 

. Slaba reflectare în media a evenimentelor.

. Sprijinirea artiştilor deja consacraţi, dar 
prea puţin cunoscuţi în afara ţării, prin 
proiecte internaţionale şi promovare; 

. Ridicarea nivelului de cunoştinţe şi a celui 
tehnic pentru tinerii artişti, prin susţine-
rea activităţilor cultural-educaţionale şi 
prin burse de studiu sau perfecţionare;  

. Integrarea mişcarii artistice autohtone în 
viaţa muzicală internaţională, prin sincro-
nizarea cu tendinţele actuale, cu preocu-
pările artiştilor contemporani şi cu noile 
modalităţi de expresie ale actualităţii; 

. Pregătirea actorilor (artişti, promo-
tori etc.) pentru confruntarea cu noile 
situaţii specifice fenomenului cultural 
contemporan;

. Valorificarea în jazz şi muzică impro-
vizată a specificului muzical est-euro-
pean şi românesc. Aceasta se poate face 
pe cel puţin trei planuri: muzicile tradi-
ţionale, culturile muzicale pop şi şcoala 
naţională de compoziţie, ultimele două 
atingând în secolul trecut un nivel 
înalt, dar din păcate puţin exploatat; 

. Deschiderea spre zone multiple ale feno-
menului cultural contemporan: inter-
disciplinaritate, spaţii neconvenţionale, 
intervenţii în social, conectarea cu alte 
activităţi, cum ar fi turismul.

COnSTRÂnGeRi Și BlOCAJe 
AdMiniSTRATiVe Și leGiSlATiVe

. Subfinanţarea actului cultural (a se 
vedea reducerile bugetare de la AFCN 
şi ICR) şi a celui educativ (diminuarea 
până la aneantizare a fondurilor pentru 
investiţii în învăţământ); 

. Polarizarea finanţărilor, şi aşa insufi-
ciente, spre domenii favorizate, unde 
banilor bugetari li se adaugă cei pentru 
proiecte punctuale, activităţile suprapu-
nându-se adesea; 

. Modalităţile greoaie şi târzii de finanţa-
re a proiectelor; 

. Lipsa de transparenţă a unor instituţii 
în repartizarea fondurilor; 
 

. Lacunele mult semnalizate ale legii 
sponsorizării, între care: limitarea spon-
sorizărilor la un cuantum prea redus şi 
nediferenţierea reducerilor de impozita-
re în raport cu destinaţia sponsorizării; 

. Supraimpozitarea fondurilor obţinute 
din bilete şi din alte surse alternative de 
finanţare a unor acte culturale; 

. Lacunele legii drepturilor de autor şi a 
drepturilor conexe, între care: 1) Faptul 
că încălcarea ei nu reprezintă caz penal; 
drept urmare, recuperarea banilor se 
face prin lungi şi numeroase procese 
civile. 2) Colectorii de drepturi sunt mai 
mulţi şi fac repartiţia fondurilor încâlcită 
şi netransparentă;  mă refer în special la 
asociaţiile de drepturi de autor mai mici;
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MOdAliTăŢi de FinAnŢARe 
AlTeRnATiVă 

Deşi acest domeniu este destul de prost re-
prezentat în cazul jazzului şi al altor genuri 
muzicale alternative, aş semnala totuşi 

două cazuri  de finanţare alternativă cu influenţă 
pozitivă, manifestată pe termen lung: 1) Cola-
borarea cu institutele culturale străine ale căror 

reprezentanţe se găsesc în Capitală (acestea au 
fost listate mai sus în rândul instituţiilor interna-
ţionale care sprijină jazz-ul); 2) Folosirea eficien-
tă a turismului cultural în cadrul festivalului de 
jazz de la Gărâna. 

. Repartiţia netransparentă şi chiar 
discreţionară a logisticii şi locaţiilor 
gestionate de unele instituții publice. 
A se vedea situaţia sălilor de spectacol 
bucureştene, cu logistica şi personalul 
aferente. Un exemplu concludent este 
dispariţia aproape totală din viaţa de 
concert a Capitalei a uneia dintre cele 
mai bune şi cunoscute săli destinate 
muzicii, „Auditorium” (fosta Sală mică 
a Palatului), în administrarea Muzeului 
Național de Artă al României, acest fapt 
petrecându-se fără ca managementul să 
răspundă de propria ineficiență; 

. Taxarea nediferenţiată a unor cluburi 
cu profil artistic şi a celor cu profil 
eminamente comercial, deşi câştigurile 
primelor sunt diminuate de activităţile 
culturale şi de investiţii în materiale şi 
logistică; mai ales dacă acestea îşi pro-
pun să şi ţină sus ştacheta calităţii; 

. Trecerea ICR din subordinea Preşedinţi-
ei în cea a Senatului, situație care a de-
personalizat financiar responsabilitatea 
bunei funcţionări, transferând-o inte-
gral pe umerii direcţiunii, ce beneficiază 
de o independenţă limitată.

JAzz-Ul Și PROieCTUl de 
dezVOlTARe A BUCUReȘTiUlUi

O proiecție a modului strategic în care ar pu-
tea fi susținut domeniul de către proiectul 
de dezvoltare a Bucureştiului:

. Păstrarea punctelor tari, precum festi-
valul Bucharest Jazz Festival, care este 
reprezentativ pe plan internaţional şi 
important pentru publicul larg; 

. Crearea şi/sau susţinerea unor manifes-
tări cu anvergură financiară mai mică, 
dar care promit rezultate pe termen 
lung: festivaluri mici, stagiuni de con-
certe cu caracter periodic, comisionări 
de proiecte şi lucrări muzicale; 

. Crearea unui fond de susţinere pentru 
manifestări de anvergură financiară mai 
redusă, dar care pot stimula iniţiativele 
artistice ale muzicienilor – turnee, se-
siuni de înregistări, albume, workshop-
uri, contacte internaţionale (este ceea ce 
face ICR, dar deocamdată aleatoriu);

. Înfiinţarea unui centru naţional de 
creativitate muzicală după modelul 
Centrului Naţional al Dansului. Acesta 
ar sprijini genuri deocamdată neinsti-
tuţionalizate, precum jazz-ul, muzica 
improvizată, compoziţia de muzică 
contemporană, diferite producţii mu-
zicale neintegrabile în culturile pop şi 
care au componentă creativă, genuri 
de interferenţă cu alte muzici – hap-
penings, teatru muzical etc. Aceste 
genuri, deşi au o rezonanţă mai redusă 
în rândul publicului larg, reprezintă 
partea cea mai vie şi mai creativă a 
vieții muzicale, fără de care aceasta 
poate fi sortită să rămână cantonată în 
zona banalului sau a mimetismului; 

. Susţinerea actorilor privaţi de pe piaţă, 
în special a cluburilor cunoscute ce or-
ganizează concerte periodic; 
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. O mai bună coordonare între actorii 
culturali cei mai activi în materie de 
proiecte şi calendarul acestora; 

. Accesarea fondurilor europene cu desti-
naţie culturală; 

. Sprijinirea legăturilor între actanţii din 
Capitală şi asociaţiile şi rețelele cultu-
rale importante de profil din afara ţării. 
Dintre acestea enumăr: Europe Jazz Ne-
twork (EJN), Internaţional Association 
for Jazz Education (IAJE), The Norwegi-
an Jazz Forum, Association of Norwegian 
Jazz Musicians; 

. Sprijinirea proiectelor interdisciplinare 
– „Poezie şi jazz” (organizat de Muzeul 

Național al Literaturii Românii, cu o tra-
diţie de peste 10 ani), „Jazz and cinema”, 
colaborări cu Centrul Naţional al Dansu-
lui, alte acţiuni multimediale; 

. Conectarea activităţilor artistice cu 
zona educativă prin acţiuni punctuale 
(ateliere/laboratoare, workshop-uri, 
conferinţe, panels) sau prin colaborarea 
cu instituţiile de învăţământ ce posedă 
secţii de specialitate, cum ar fi Universi-
tatea Naţională de Muzică Bucureşti; 

. Sprijinirea unor publicaţii de gen (un 
exemplu pozitiv a fost implicarea AR-
CUB în apariţia revistei Jazz compas, 
iniţiativă momentan suspendată din 
cauze necunoscute mie).

AnAliză SWOT

�� În București funcţionează un număr mare de 
cluburi şi spaţii unde se cântă jazz;

�� Capitala găzduiește un public mult mai nume-
ros decât în alte părţi; 

�� Potenţialul financiar al plătitorilor de bilete este 
mai ridicat în București; 

�� Cei mai mulţi dintre artiştii reprezentativi 
ai domeniului locuiesc în Capitală, ceea ce 
costituie un factor de atracţie pentru tinerii 
muzicieni;

�� Pentru practicieni, oportunităţile artistice sunt 
mai numeroase şi mai bine remunerate, atât 
cele de jazz, cât şi cele de altă natură;

�� În Bucureşti se pot găsi sponsori cu potenţial 
economic superior;

�� Reflectarea acţiunilor în media centrală este 
mai directă; 
 

 PUNCTE TARI

�� Capitala posedă singura secţie de învăţământ 
de specialitate, în cadrul Universității de Muzi-
că, o importană pepinieră de muzicieni;

�� Numeroase instituţii care sprijină jazz-ul își au 
sediul în București;

�� Primăria Municipiului București are, prin AR-
CUB, o instituţie în ale cărei programe jazz-ul 
ocupă un loc foarte important;

�� Artiştii se raportează la scena europeană şi au 
început să realizeze proiecte cu participare 
internaţională;

�� Prin numărul mare de instituţii artistice, se 
favorizează interferenţele între arte;

�� Atraşi de avantajele pe care le oferă Capitala, 
numeroşi muzicieni s-au mutat în ultimii ani în 
Bucureşti, din provincie, ridicând nivelul calitativ 
al interpretărilor. 
 

�� Subfinanţarea genului și tarifele mici din 
cluburi reprezintă factori demotivanţi pentru 
muzicieni;

�� Adesea, mijloacele tehnice sunt mult sub 
cerinţele internaţionale, mai mult din neştiin-
ţă şi nepăsare decât din pricina dificultăţilor 
financiare. Un exemplu: lipsa acută a pianelor 
de calitate din instituţiile culturale şi turistice 
(hoteluri etc.); 

 PUNCTE SLABE

�� Muzicienii sunt prost informaţi, accesul lor la 
surse viabile fiind limitat, iar asta se reflectă 
în calitatea performance-urilor autohtone, din 
punct de vedere stilistic şi tehnic;

�� Din varii motive, iniţiativele muzicienilor sunt 
sporadice şi conjuncturale, desincronizate faţă 
de ceea ce se întâmplă în spaţiul european; 
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 OPORTUNITĂŢI

�� Bucureştiul începe să devină prezent pe harta 
turistică a Europei; 

�� Relativa stabilitate economic-financiară atrage 
muzicieni străini către capitala României; 

�� Publicul larg e mai informat prin oportunităţile 
numeroase care îi sunt oferite;

�� Audienţele cresc la modul general; 
 

�� Am menţionat la capitolul „direcţiile spre care 
ar trebui să se orienteze domeniul” şi alte opor-
tunităţi oferite de Capitală;

�� Relaţia cu autorităţile este mai firească şi mai 
detensionată decât acum un deceniu, dato-
rată în bună măsură unei profesionalizări a 
administrației și unei deschideri spre colaborare. 
 

�� Aspectul cel mai deranjant este nivelul jalnic 
al performance-urilor promovate de media 
şi întâlnit adesea în viaţa de concert. Totala 
confuzie a valorilor artistice conduce la o lipsă 
cronică de gust. Aceasta atrage cu sine o gravă 
şi rapidă deprofesionalizare a muzicienilor din 
toate genurile; 
 

�� Diferenţa de potenţial financiar dintre Româ-
nia şi majoritatea ţărilor europene blochează 
mobilitatea artiştilor. 
 
 
 
 
 

�� (Acestea sunt mai mult de ordin general şi ţin 
de direcţia spre care se îndreaptă, din păcate, 
societatea românească şi nu numai ea)

�� Pierderea prin emigrare a talentelor educate;
�� Ocultarea şi pauperizarea personalităţilor artis-

tice autentice prin ignoranţă şi lipsă de gust;
�� Apariţia unor generaţii care suferă de incultu-

ră acută de pe urma deficienţelor sistemului 
educaţional;  
 

 AMENINŢĂRI

�� Promovarea fără scrupule a nonvalorii în aşa-
zisul show-biz autohton; 

�� Dominaţia totală a economicului în sfera artistică;
�� Importanţa tot mai redusă a elementului cultu-

ral în viaţa socială.

Mircea Tiberian (n. 1955) este compozitor şi pianist 
de jazz cu o vastă activitate concertistică ce se întin-
de pe patru decenii şi  include peste 20 de albume 
discografice apărute sub nume propriu. Experienţa 
artistului s-a extins şi spre aria pedagogiei, fiind 
actualmente profesor la Universitatea Naţională de 
Muzică din Bucureşti, fondatorul şi coordonatorul 
secţiei de  Compoziţie Jazz Muzică Pop. Pe lângă 

volume de specialitate precum Tehnica Improviza-
ţiei în muzica de jazz, Mircea Tiberian a scris şi cărţi 
ce tratează fenomenul muzical în general: Notes 
on music and music notes, Cartea de Muzică, Jazz 
Inside out şi Sunetul de referinţă, cea mai recentă 
fiind Domeniul muzical - o lume cu patru dimensi-
uni. Mircea Tiberian a fost curatorul Bucharest Jazz 
Festival între 1999-2004 şi 2007- 2008.

BIOGRAFIE

Opiniile formulate de autorul analizei nu le reflectă neapărat pe cele ale ARCUB sau pe cele ale Primăriei Municipiului București, însă reprezintă o referință în procesul de 
dezvoltare a unor strategii eficiente în domeniul analizat.


