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Lansare carte „Portret din cinci închipuiri” de Miltiade Nenoiu 

 

 

 Vineri, 31 august 2012, începând cu ora 17:30, în aula Palatului Cantacuzino – 
Enescu, Uniunea Muzicienilor Interpreți din România organizează lansarea de carte a 
muzicianului Prof. Univ. Dr. Miltiade Nenoiu – „Portret din cinci închipuiri”. La eveniment 
vor lua parte compozitorul Adrian Iorgulescu, muzicologul Viorel Cosma, academicianul 
Răzvan Teodorescu, compozitorul Liviu Dănceanu, preotul vicar Niculae Constantin, prof. dr. 
Grigore Constantinescu, scriitorul Theodor Rogin și poetul Dan Lupescu.   

 Cartea-document prezintă atât activitatea cvintetului de suflători Concordia al 
Radioteleviziunii Române, cât și o scurtă introducere în istoria muzicii (din Antichitate și 
până la Renaștere). Autorul anexează o serie de documente, articole de ziar și fotografii ale 
cvintetului care a susținut 547 de concerte și pentru care au compus 72 de compozitori români 
(105 lucrări) și 126 compozitori străini străini (167 piese). Legată în peste 300 de pagini, 
monografia subiectivă „Portret din cinci închipuiri” oferă cititorului o imagine detaliată a 
vieții cvintetului de suflători care, din 1980 și până în 2007 a reușit să mențină, în activitatea 
sa, un nivel apropiat de perfecțiune.  

Fagotist, solist concertist, conducător la Cvintetului de suflători „Concordia”, profesor 
universitar de fagot, Miltiade Nenoiu a făcut o impresionantă carieră muzicală, fiind unul 
dintre marii fagotişti ai lumii contemporane. A cântat în Orchestra Naţională Radio timp de 47 
de ani (1956 — 1 octombrie 2003), dând strălucire instrumentului său. Ca solist, s-a impus pe 
scene româneşti şi din străinătate, impresionând printr-o muzicalitate aparte, sensibilitate, ton 
personal, tehnică excepţională, un repertoriu amplu care cuprinde o literatură muzicală 
diversă, de la concertele pentru fagot de Vivaldi şi Mozart la piese de compozitori 
contemporani, multe dintre ele fiindu-i dedicate (a cântat în primă audiţie mondială 149 de 
compoziţii care au fost scrise special pentru el de nume mari ale muzicii contemporane). În 
momentul de față, Miltiade Nenoiu este președintele UNIMIR. 

Pe parcursul întâlnirii se vor audia lucrări interpretate de cvintetul Concordia, dintre 
care amintim: „Din graiurile păcii” (Ulpiu Vlad)  şi „Tocata şi Fuga în Re Minor” (J.S. Bach) 
Evenimentul organizat de UNIMIR se bucură de sprijinul Uniunii Compozitorilor. Intrarea 
este liberă.  


