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De la stânga la dreapta: Academician R zvan Theodorescu, Excelen a
Sa Domnul Avi Milo, Ambasadorul Israelului, Academician Nicolae 
Cajal, Doamna Milo, Liana Alexandra, Doru Popovici, Victor 
Barladeanu i erban Nichifor, 1992. 

Impreun  cu marea sopran  Georgeta Stoleriu, 12 Noiembrie 1995 
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   … Regret mult dispari ia Lianei... Nu voi re ine aten ia enumerând 
lucr rile pe care i le-am interpretat, întotdeauna cu pl cere, de-
alungul multor ani de colaborare. Lista este impresionant ...
    A  vrea, îns , s  subliniez  un aspect care mi-a adus de fiecare dat
confort în rela ia noastr  profesional , i anume faptul c  mi-a 
acordat deplin  libertate, acceptându-mi viziunea interpretativ
asupra lucr rilor încredin ate mie. E posibil ca, uneori, rezolv rile 
mele s  nu fi fost în congruen  cu propriile-i p reri, dar Liana a 
în eles i a acceptat un adev r care adeseori irit  orgoliile 
nest pânite: în art , indiferent de forma ei de manifestare, niciodat
- dar niciodat  ! – “albul” nu este alb i „negrul” nu este negru 
pentru toat  lumea. Aceast  atitudine, prezent  în raporturile sale 
profesionale, a onorat-o i a demonstrat o anume flexibilitate 
intelectual , proprie oric rui om inteligent i, în egal  m sur ,
sensibil.

Georgeta Stoleriu, 
13 Iunie 2011 

LIANA ALEXANDRA 
has always been cheerful and encouraging with regard  

to my music projects. 
Dwight Winenger 

Founder of the Living Music Foundation 

De fiecare dat  când o ascult m,
Muzica LIANEI ALEXANDRA ne inund  sufletele asemeni 

apei limpezi a izvorului de munte ! 
Dr. Mihaela Silvia Ro ca

Dirijor Permanent 
al Operei Na ionale Române din Timi oara

Liana Alexandra 
CONCERTUL PENTRU ORG I ORCHESTR  (2002) 

           N scut  la Bucure ti, în 1947, a absolvit Conservatorul de Muzic
“Ciprian Porumbescu” în 1971, la sec ia compozi ie (cu profesorii Tudor 
Ciortea i Tiberiu Olah), fiind declarat ef  de promo ie pe ar . În 
timpul studiilor a avut bursa de merit “George Enescu”. i-a perfec ionat
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arta componistic  la Darmstadt (1974,1978, 1980, 1984) i a fost bursier
U.S.I.A. (SUA 1983). 
           În prezent este profesor universitar doctor la Universitatea 
Na ional  de Muzic  din Bucure ti, la catedra de compozi ie, unde pred
forme i analize muzicale,orchestra ie i compozi ie. Este membru al 
UCMR, a SIMC, GEMA (Germania), “Frau und Musik”(Germania), 
prim-vicepre edinte ACPRI, membr  a biroului de conducere a 
Institutului de Cercetare (ABI, SUA), membr  a Consiliului Mondial al 
Femeilor Profesioniste (SUA), membra ECPNM, membr  a Asocia iei
LIVING MUSIC FOUNDATION INC.(SUA). 
           A compus numeroase lucr ri, genurile sale de consacrare fiind cel 
simfonic, vocal-simfonic i concertant. Astfel a realizat 7 simfonii, 3 
opere, 7 concerte instrumentle, 4 cantate, 1 oratoriu i variate lucr ri
camerale. 
           A ob inut premii i distinc ii, între care pot fi selec ionate premiul 
Academiei Române (1980), Premiul UCMR (1975, 1979, 1981, 1982, 
1984,1987, 1988), Premiul I “Carl Maria von Weber” (Dresda, 1979), 
Premiul “Gaudeamus”(Olanda, 1979, 1980),”Magadino”, Elve ia(, 1982), 
“Who’sWho on the World” (1982-1983), Beer-Sheva (Israel, 1986), 
“Five Hundred Leaders of Influence (1986, 1998 SUA), “Gedock” 
(Mannheim, 1989) ”Femeia anului” (SUA 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002), premiul ACMEOR (Bucure ti 1997), Medalia Mileniului II 
(SUA 2000), Premiul Secolului XX (Anglia, 1998), “Femeia prestigioas
a Secolului XX” (SUA, 2000), Cercet torul anului 2001 (A.B.I., SUA). 
           Lucr rile sale au fost tip rite la Editura Muzical , Edition Modern 
(Munchen), Edition “Furore” (Kassel), “Score-on-Line”. De asemenea , 
ele au fost interpretate i înregistrate în România, SUA, Israel, Germania, 
Fran a, Olanda, Belgia, Italia, Spania, Polonia, Austria, Danemarca, 
Suedia, Cehia, Australia etc. În paralel desf oar  o bogat  activitate 
muzicologic , concretizat  prin emisiuni la Societatea Româna de 
Radiodifuziune, articole în pres , studii de analiz  muzical i c r ile
Componistica muzical  -  un inefabil demers între fantezie i rigoare 
i Tehnici de orchestra ie.

 În anul 1990, împreun  cu compozitorul i violoncelistul erban 
Nichifor, a înfiin at duo-ul “Intermedia-Nuova Musica Consonante”, axat 
preponderent pe promovarea muzicii contemporane circumscrise stilului 
neo-consonant, dominant în muzica  american  a secolului XX, prezent 
par ial i în muzica european . Cu acest duo a realizat mai multe concerte 
i înregistr ri în România, Italia, Belgia. Ini iativa a fost l rgit i prin 

fondarea în 1998 a unei manifest ri anuale de concerte i conferin e sub 
genericul “Nuova Musica Consonante”. Din anul 2002, “Nuova Musica 
Consonante” a fost inclus în planul INC.(SUA), a adar noua titulatur
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este NUOVA MUSICA CONSONANTE / LIVING MUSIC 
FOUNDATION INC. (SUA).

Concertul pentru org i orchestr  (2002) l-am dedicat 
organistei Ilse  Maria Reich. De altfel totate lucr rile mele pentru org
solo sunt dedicate distinsei muziciene, care mi le-a interpretat permanent 
în toate turneele sale, oferindu-mi variante magistrale sonore. Dac  nu ar 
fi fost Ilse Maria Reich în via a mea muzical , probabil nu a  fi compus 
nimic pentru org , dar prietenia noastr  a generat multe lucr ri, atât solo, 
cât i în diferite ansambluri orchestrale sau instrumentale. Dup  plecarea 
i stabilirea Domniei sale în Germania, în anul 1985, am încetat s  mai 

compun pentru acest instrument. Dar iat , c  dup  atâ ia ani, prietenia 
noastr  se reîntâlne te, a a cum a început, în arta sunetelor. Concertul
pentru org i orchestr  are trei p r i, Moderato-Allegro-Moderato,
p r ile I i III terminându-se cu câte o cadenza interpretat  de 
instrumentul solist. Simetria de tip palindrom domin  construc ia lucr rii,
atât la nivel  microstructural cât i macrostructural. Cred c  aceast
compozi ie are un plus de efluviu sentimental, fiind vorba de exprimarea 
prin inermediul sunetelor a unei prietenii atât de vechi. 
           Drag  Ilse, î i urez succes i inspira ie în interpretarea acestui 
concert ! Text comunicat de c tre  Liana Alexandra 

Liana Alexandra 
Pastorale pentru orchestr  de sufl tori

Liana Alexandra s-a n scut la Bucure ti i a absolvit Conservatorul de 
Muzic  la sec ia compozi ie cu Tudor Ciortea i Tiberiu Olah În timpul 
studiilor a avut bursa de merit “George Enescu”. i-a perfec ionat arta 
componistic  la Darmstadt i a fost bursier  U.S.I.A. (SUA). În prezent 
este profesor unuiversitar Doctor la Universitatea Na ional  de Muzic
din Bucure ti, unde pred  orchestra ie, forme i analize muzicale i
compozi ie. Este membr  a Uniunii compozitorilor din Romania, membr
GEMA, Frau und Musik”, “European Conference of Promoters of New 
Music”, prim vicepre edint  ACPRI, membr  a Livin Music Foundation 
(SIA), referent la American Biographical Institute i International 
Biographical Institute (Anglia).  A compus numeroase lucr ri, genurile 
sale consacrate fiind cel simfonic, vocal-simfonic i concertant.  La 
acestea se adaug  lucr ri camerale i muzic  pentru computer. Multe 
dintre lucr rile sale au fost distinse cu premii interna ionale i
interna ionale, din care pot fi men ionate: premiul UCMR, al Academiei 
Române, Ordinul “Meritul Cultural”, precum i la concursuri 
interna ionale de la Mannheim, Dortmund (UNNA), Dresda, Bilthoven, 
Magadino, Beer-Sheva, Tel-Aviv, Bourges, New York, Geneva, Londra, 
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Bruxelles, Mexico. De asemenea ele au fost interpretate i înregistrate în 
România, precum i în prestigioase centre muzicale ale lumii din Belgia, 
Olanda, Germania, Fran a, Italia, Austria, Cehia, Ungaria., Suedia, SUA, 
Israel, Australia.  În paralel desf oar i activitate muzicologic ,
concretizat  în studii i articole i c r i, precum ehnici de orchestra ie,
Sintaxe omofone tonale, Componistica muzical -un inefabil demers între 
fantezie i rigoare.În 1999 a fondat Duo intermedia (violoncel i pian) 
împreun  cu compozitorul i violoncelistul erban Nichifor, al c rui
repertoriu este axat preponderent pe muzica contemporan  circumscris
stilului neo-consonant i neo-romantic. Ulterior, activitatea Duo-ului a 
fost l rgit  prin ini ierea serialului de concerte i conferin e, desf urate
sub genericul Nuova Musica Consonante-Living Music Foundation 
(SUA). În diferite cronici i prezent ri de concerte adresate muzicii sale, 
se arat  printre altele :”…muzica Lianei Alexandra, înalt inspirat ,
întruchipeaz  reflexul sensibil al unei adânci i bogate medita ii asupra 
realit ii asupra sensurilor cele mai generale ale vie ii, ale existen ei.  Este 
aceasta o muzic  ce se arcuie te ferm în arhitecturi ce tind cu elegan
spre des vâr ire, o muzic  ce captiveaz  prin formele sale sonore, prin 
expresivitatea melodiei i for a ritmic i care are menirea i marea 
calitate a persisten ei, ca ecou sublimat, a ezând trainice adev ruri i
frumuse i în memoria noastr  afectiv …opera ei cultiv  înalte valori 
morale i umane, profunde sentimente de demnitate na ional i iubire a 
gliei str mo e ti.” Despre lucrarea prezentat  în concertul acestei seri, 
compozitoarea Liana Alexandra ne spune: 
Pastorale pentru orchestr  de sufl tori a fost compus  în anul 1999 i se 
înscrie în traiectoria lucr rilor mele, inspirate din modalismul românesc. 
Acest ethos românesc l-am înve mântat în tehnici moderne de compozi ie 
i orchestra ie, arcuind o form  ciclic , structurat  în trei sec iuni

pregnante. otodat , lucrarea are un pronun at caracter narativ, liric, ce 
aminte te de cântatul buciumelor în natur .

Grigore Constantinescu 

Liana Alexandra, m rturii despre muzica ei - Oaza de muzic , 24 
mai 2011, Radio România cultural.

Ne amintim cu regret de brusca i tragica dispari ie a compozitoarei Liana 
Alexandra, una dintre personalit ile creatoare de seam  ale muzicii 
române ti contemporane. În perioada de dup  plecarea artistei, so ul 
muzicienei, compozitorul erban Nichifor, a cercetat  dosarul de crea ie
care cuprindea partiturile, dar i informa iile biografice i ale activit ii
Lianei Alexandra. El afla astfel c  exist  un documentar minu ios realizat, 
în care Liana Alexandra adusese la zi fondul informa ional al vie ii sale 
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ca interpret pianist, profesor de forme muzicale i compozi ie, timp de 
patru decenii, la UNMB, precum i serialul lucr rilor componistice, multe 
dintre acestea marcate de premii la Concursuri interna ionale. Se ad ugau
de asemenea diferite alte preocup ri, prezen e în via a muzical i
cultural  de pretutindeni, ini iative de promovare a drumurilor stilistice 
actuale, pentru care manifesta un deosebit interes ca artist. Dosarul poate 
fi privit drept testamentul memorial destinat s  devin  o carte menit  a 
interveni în neînduplecata uitare ce survine dup  ce absen a se instaureaz
în dialogul compozitorului cu cei ce îi cerceteaz i ascult  muzica. Dup
cum m rturise te erban Nichifor, partenera sa de via  a avut probabil o 
premoni ie a  trecerii spre „lumea f r  dor”, redactând cu minu ie suita 
acestor materiale în dou  versiuni – limba român i limba englez  – un 
documentar  al unei posibile monografii. Cuprinsul este alc tuit din Date 
biografice, Enumerarea lucr rilor componistice, C r i i tratate, lucr ri
interpretate i înregistrate, Premii i distinc ii, Activitate muzicologic i
Interpretativ , urmate de articole, studii, analize, cronici, interviuri, 
portrete, recenzii. În final, citim ultimul interviu acordat Georgiana 
Miric , în noiembrie 2010 i un Remember. Între cele dou  versiuni, 
apari ia editorial  adaug  un album fotografic în care artista ni se 
înf i eaz  pe scara vârstelor, de la tinere e la maturitate. Impresionanta 
m rturie a Lianei Alexandra, despre muzica ei, transcris  pe pagina de 
carte. Apari ia volumului, Editura Stephanus-2011, este programat  s  fie 
încredin at  celor care i-au purtat pre uire i afec iune, colegilor i
studen ilor, în manifestarea organizat  ast zi, la orele 17.00, în studioul 
de concerte „George Enescu” al UNMB. Reîntâlnirea aceasta este un 
eveniment de suflet, înso it de amintiri rostite i muzic , sub acea trist
armonie consonant  pe care compozitoarea o încadra în fenomenul de 
crea ie contemporan  intitulat „Nuova Musica Consonante”.

Grigore Constantinescu 
Radio România cultural, Oaza de muzic , 10 ianuarie 2011, ora 14.05. 
LIANA ALEXANDRA 

Liana Alexandra distins  muzician , compozitor de înalt  for  creatoare, 
pre uit  pe plan na ional i interna ional pentru opera sa  s-a, nu se mai 
afl  împreun  cu noi. P r sindu- i colegii, discipolii i publicul, 
muziciana a intrat în lumea f r  via  a posterit ii, l sând o important
mo tenire în cultura muzical  româneasc . Recompensat  cu bursa de 
merit “George Enescu” în perioada studiilor universitare cu Tudor 
Ciortea i Tiberiu Olah, perfec ionându-se în arta componistic  la 
Darmstadt (cu Xenakis, Ligeti, Stockhausen, Halfter) i fiind bursier
U.S.I.A. (SUA), a fost din 1971 cadru didactic, profesor universitar 
Doctor la Universitatea Na ional  de Muzic  din Bucure ti ( orchestra ie,
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forme, analize muzicale i compozi ie). Era membr  a Uniunii 
compozitorilor din Romania, membr  GEMA, „Frau und Musik”, 
“European Conference of Promoters of New Music”, prim vicepre edint
ACPRI, membr  a Living Music Foundation (SIA), referent la American 
Biographical Institute i International Biographical Institute (Anglia). 
Prin lucr ri de prim  importan , au consacrat-o lucr ri în genul simfonic, 
vocal-simfonic, concertant, teatrul liric i de balet, la acestea ad ugându-
se lucr ri camerale, instrumentale, vocale i muzic  pentru computer. 
Multe crea ii au fost distinse cu premiul UCMR, al Academiei Române, 
Ordinul “Meritul Cultural”, precum la concursuri interna ionale de la 
Mannheim, Dortmund (UNNA), Dresda, Bilthoven, Magadino, Beer-
Sheva, Tel-Aviv, Bourges, New York, Geneva, Londra, Bruxelles, 
Mexico. Muzica sa a fost interpretat i înregistrat  în România i în 
prestigioase centre muzicale ale lumii: Belgia, Olanda, Germania, Fran a,
Italia, Austria, Cehia, Ungaria, Suedia, SUA, Israel, Australia. Activitatea 
sa muzicologic  este concretizat  în studii, conferin e, articole, cursuri i
c r i, precum ehnici de orchestra ie, Sintaxe omofone tonale, 
Componistica muzical -un inefabil demers între fantezie i rigoare.A
fondat „Duo intermedia” (violoncel i pian) împreun  cu compozitorul i
violoncelistul erban Nichifor, axat pe muzica stilului neo-consonant i
neo-romantic, ini iind serialul de concerte i conferin e sub genericul 
Nuova Musica Consonante-Living Music Foundation (SUA). Muzica 
Lianei Alexandra, reflex sensibil al unei adânci medita ii asupra realit ii
i sensurilor vie ii, se arcuie te ferm în arhitecturi ce tind cu elegan  spre 

des vâr ire, captivând prin formele sale sonore, prin expresivitatea 
melodiei i for a ritmic , a ezând trainice adev ruri i frumuse i în 
memoria noastr  afectiv , prin înalte valori morale i umane, profunde 
sentimente de demnitate na ional i iubire a gliei str mo e ti.
Universitatea Na ional  de Muzic , prin corpul profesoral i studen i, 
regret  profund  trecerea în eternitate a marii artiste.

Volumul Fascina ia dansului 
Autori Daniela Caraman Fotea, Grigore Constantinescu 
Editura muzical , Bucure ti 2009 

Liana Alexandra -
Compozitoarea Liana ALEXANDRA, profesor universitar la 
Universitatea Na ional  de Muzic  din Bucure ti, membr  a GEMA 
(Germania) i a societ ii interna ionale Frau und Musik (Germania), 
abordeaz  aproape toate genurile componistice, de la miniatura 
instrumental , la oper , balet i simfonie. Op iunea sa stilistic , noua
simplitate i noua consonan , tendin a de a crea o muzic  ce tinde c tre
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accesibilitate, caracterizeaz  majoritatea crea iilor sale. Din 
componistica  artistei, men ion m : muzic  de teatru (feeria muzical
Cr iasa Z pezii, 1979; baletul Mica siren , 1982; opera În labirint), 7 
simfonii, concerte instrumentale, muzic  de camer  (ciclul Consonan e),
muzic  coral i vocal .

CR IASA Z PEZII

Baletul feerie Cr iasa z pezii este realizat pe un libret semnat de Liana 
Alexandra dup  basmul lui Andersen.  Premiera a avut loc la Bucure ti,
Opera Romana, în 18 noiembrie 1982, regia i coregrafia Alexa 
Mezincescu, decoruri Rolan Laub, costume Elisabeta Benedek. 
Argument. Ac iunea feeriei se desf oar  de-a lungul  a 12 sec iuni.
Sec iunea 1. Oglinda care se sparge.Sec iunea 2.Karl i Gretchen; Karl 
are viziunea Cr iesei z pezii. Sec iunea 3. Karl se d  cu s niu a; Cr iasa
z pezii în r pe te. Sec iunea 4. Cr iasa îl s rut  pe Karl; copiii se opresc 
din joc. Sec iunea 5. Copiii î i reiau jocul; reapare imaginea oglinzii care 
deformeaz . Sec iunea 6.Cr iasa i Karl în v zduh; viziunea zborului; 
cântecul lui Gretchen. Sec iunea 7. Palatul Cr iesei. Imaginea lacului – 
oglind  a în elepciunii. Sec iunea 8.Gretchen îl caut  pe Karl; femeia cu 
farmece; Prin ul i Prin esa. Sec iunea 9.Palatul Cr iesei; jocul lui Karl 
cu cuburile. Sec iunea 10. Gretchen în Laponia. Sec iunea 11 .Gretchen 
p trunde în palatul Cr iesei. Dansul ur ilor i vulpilor în palat. Sec iunea
12 .Se formeaz  cuvântul „Ve nicia”; Drumul celor doi, inapoi spre 
„Prim var ”.
Lucrarea a fost distins  cu premiul „Gaudeamus” în Olanda (1980), iar 
muzica înregistrat  de societatea de radio „Procesium” din SUA. Peste 
hotare a fost montat  la Opera din Utrecht, în stagiunea 1982-1983. 

Grigore Constantinescu 

“Actualitatea Muzicala” Nr.4 (CXVIII) Aprilie 2011, pag. 8 
Un gând ap s tor la desp r irea de Liana Alexandra 

Anul 2011 a debutat cu un lan  de dispari ii ap s toare pentru 
muzica noastr . Când, în diminea a zilei de 10 ianuarie, un atac de 
congestie cerebral , urmat de inevitabilul stop cardio-respirator, a 
pus cap t zilelor prolificei compozitoare Liana Alexandra Moraru 
am încercat un oc cutremur tor, greu de descris. La cei 63 de ani, 
nimic nu anun a tragica desp r ire a acestei fiin e pline de optimism 
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i for  de via  din lumea Euterpei. Figura de copil de odinioar ,
când am cunoscut-o la Conservator, ca tân r  asistent  la clasa de 
compozi ie, orchestra ie i forme muzicale, nu se schimbase aproape 
de loc. Mi-a revenit în minte finalul feeriei Cr iasa Z pezii, în care 
compozitoarea  libretist  îmbia prin glasul corului de prichindei „s
r mânem mereu copii”, fiindc  altfel „nu vom vedea niciodat
împ r ia visului”. i Liana i-a p strat, pân  în ultima clip  acel 
cuceritor zâmbet juvenil care i-a p strat farmecul feminin înn scut,
f r  a-i r pi nimic din ging ia adolescentin .

Liana Alexandra nu a f cut coala de muzic , ci Liceul de 
cultur  general  „Gh. Laz r” din Bucure ti, dup  care a intrat la 
Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, în clasa de compozi ie a 
profesorului Tudor Ciortea i Tiberiu Olah. A trecut repede peste 
handicapul de a nu fi parcurs un liceu de specializate, dovenind o 
prolificitate timpurie benefic  pentru viitoarea sa carier  artistic . A 
pornit la drum, cu „toate pânzele sus”, scriind de pe b ncile colii, 
lucr ri vocale i instrumentale ample, camerale i simfonice. A 
cunoscut de timpuriu, cu ciclurile de piese Incanta ii i Consonan e,
primele succese interna ionale, care au încurajat-o s  abordeze toate 
formele muzicale. Contactele cu tradi ionalele Ferienkurse 
avangardiste de la Darmstadt, i-au deschis orizonturi promi toare
în paginile sale camerale, dar mai ales în cele opt simfonii. La 40 de 
ani dispunea de o salb  de premii na ionale i interna ionale care au 
f cut din compozitoarea Liana Alexandra o vedet  universal , fiind 
invitat  s  participe la numeroase simpozioane de muzicologie în 
Olanda, Belgia, Germania, Israel, SUA etc. Dup  1980, atras i de 
muzica de scen , a scris operele de camer i baletele (Mica siren , În 
labirint, Chant d'amour de la Dame à la Licorne) care au impus-o în 
domeniul teatrului muzical, atât de frumos cucerit cu populara feerie 
muzical  pentru copii Cr iasa Z pezii.

Am citit cronicile muzicale de peste hotare i i-am admirat 
ambi ia Lianei Alexandra de a sonda permanent limbaje sonore noi, 
inedite, procedee tehnice îndr zne e, avangardiste. Mi-a pl cut în 
mod deosebit capacitatea compozitoarei de a se men ine totdeauna 
într-un echilibru conceptual riguros, evitând lans rile în experimente 
absurde, epatante. A r mas o profesionist  de clas  superioar . În 
privin a trat rii orchestrei, Liana Alexandra a atins o virtuozitate 
instrumental  pe care pu ini colegi de genera ie au egalat-o; u urin a
i abilitatea condeiului s u au împins-o c tre partituri de amploare 

neobi nuit  (Simfoniile nr. 3, nr. 4, nr. 6 i nr. 7, poemul simfonic 
Ierusalim).

Mai presus de virtu ile profesionale de muzician, indiscutabile 
i u or sesizabile de la primele m suri ale oric rei lucr ri, am 
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apreciat în mod deosebit calit ile umane ale Lianei. Spre sfâr itul
vie ii nu au r sf at-o colegii de breasl , dar a tiut s  ocoleasc
necazurile, piedicile, invidiile, încercând s  treac  peste sup r rile
unui om plin de mândrie, orgolios, con tient de valoarea sa spiritual
i moral . „Pentru mine – scria cu durere compozitorul erban

Nichifor, tovar ul ei de via , în necrologul din ziarul România
Liber – a fost adev ratul înger protector, f r  de care nimic nu mai 
are sens. Nimeni nu ne va desp r i niciodat !”.

Într-adev r, când p r se ti aceast  lume în plin  str lucire a 
carierei, la numai 63 de ani, durerea nu cunoa te limite i totul pare 
f r  sens. Dar Liana Alexandra a l sat o mo tenire artistic  atât de 
important  pentru muzica noastr  contemporan  încât nimeni nu va 
putea trece peste paginile ei pline de sens, ce ne vor conduce 
necontenit spre „împ r ia visului” – acolo departe de unde ne 
vegheaz  – t cut , împlinirile, fiindc  va r mâne mereu al turi de 
sufletele noastre.

Viorel Cosma
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    Am în faţă unul dintre cele mai nostalgice documente din arhiva mea 
personală: programul de sală al concertului-dezbatere din 13 aprilie 1976 
din (ceea ce pe atunci se numea) Studioul 8 al Radioteleviziunii Române. 
Prezenta Nicolae Brânduş. În program, lucrări camerale de Sorin Vulcu şi 
Şerban Nichifor, alături de lucrări concertante de Adrian Pop şi Liana 
Alexandra (pe atunci încă Şaptefraţi), în interpretarea Orchestrei de 
Studio dirijată de Ludovic Bács. Era un concert important pentru lansarea 
noastră, mai ales a lui Şerban şi a mea, care eram încă studenţi, aproape 
necunoscuţi publicului. Mă uit la fotografii cu înduioşarea întoarcerii în 
timp spre o vârstă de aur... Sorin, deja matur, sobru ; Şerban şi cu mine – 
abia nişte băieţandri, cu priviri blânde, întrebătoare.  
    Liana – o frumuseţe, o actriţă de cinema descinsă în lumea sonorităţilor 
moderne... În acel concert s-au înfiripat destine şi drumuri creatoare. Iar 
Liana şi Şerban – atunci se vor fi cunoscut ? nu ştiu. Ştiu doar că mai târziu 
aveau să devină nedespărţiţi, în viaţă ca şi în muzica pe care o visau, în 
contrapunct. Liana s-a oprit acum din mers, dar melodia ei continuă, şi 
vocea-i e ţesută limpede în marea polifonie a muzicii româneşti. 

Adrian Pop 
Cluj, iunie 2011 
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