
Vineri, 6 noiembrie, orele 10.00 - 18.00 
1.   Din viaţa lui Norbert von Hannenheim 
Werner şi Gerhard von Hannenheim 
2.   Locul lui Hannenheim în cercul discipolilor lui 
Schönberg și statutul lui în istoria muzicii 
Prof. Dr. Ludwig Holtmeier 
3.   A trăi în viitor – viaţa şi posteritatea lui Norbert von 
Hannenheim şi a muzicii sale 
Albert Breier 
4.   Norbert von Hannenheim – Cvartetele de coarde Nr. II 
şi Nr. 9 şi Trioul de coarde Nr. 3: structură şi semnificaţie 
pentru repertoriul muzical cameral al secolului 21 
Dr. Gabriel Iranyi   
5.  Creaţia de lieduri a lui Norbert von Hannenheim 
Concert comentat, Prof. Dr. Siegfried Mauser, pian, 
alături de Amélie Sandmann, soprană 
6.  Moritz Ernst în dialog cu Prof. Dr. Ludwig Holtmeier: 
Cele două versiuni ale Sonatei pentru pian, nr. 4 
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Dr. Oana Andreica,   
Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj/Klausenburg 
str. Ion I. C. Brătianu, nr. 25 
400079, Cluj-Napoca, România 
 Tel. 0040 264 - 59 38 79 / mobil 0040 - 721 092 773 
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INTRARE LIBERĂ. 
 
„Tradiţia este transmiterea focului, iar nu cultul cenușii.” (Gustav Mahler) 
 

Sâmbătă, 7 noiembrie 2015, Sala studio a AMGD 
45 min. concert - 15 min. pauză 
 

16.00 Concert  Marianne Boettcher, vioară 
Wolfgang Boettcher, violoncel 
N.v.Hannenheim       Duo pentru vioară și violoncel (p. a. a.) 
Gabriel Iranyi       Duo (2015, p. a. a.) 
Tigran Mansurian      Cappriccio pentru violoncel solo 
Violeta Dinescu         Satya 1,  pentru vioară solo 
Ernst Toch         Divertimento pentru vioară și violoncel 

17.00 Concert  Moritz Ernst, pian 
Arnold Schönberg     6 Piese mici pentru pian, op.19 
N. v. Hannenheim      Sonata pentru pian, nr. 6 
Cornel Ţăranu        Sonata pentru pian 
Viktor Ullmann        Variațiuni și fugă dublă, op.3a 

 18.00 Concert  Barna Kobori, v. - Georg Hamann, vla - 
Christophe Pantillon, vlc. - Aurelia Vişovan, pian 
Hans Krása        Passacaglia și fuga pentru trio de coarde    
N. v. Hannenheim      Trio de coarde 
N. v. Hannenheim      Duo pentru vioară și violă   
Gabriel Iranyi        Trio de coarde 
N. v. Hannenheim      Sonata pentru violă și pian, nr. 1 
Gideon Klein        Sonata pentru pian 
 
Duminică, 8 noiembrie 2015,  Sala studio a AMGD         
11.00 Concert               Irena Troupová, soprană 
                                     Jan Dušek, pian 
Hannenheim         Cântec de dragoste (Rainer Maria Rilke) 
                            Trei lieduri (Max Dauthendey) 
Adrian Pop         Cinci lieduri (Rainer Maria Rilke) 
Alban Berg           Sonata monopartită, op. 1   
           Patru lieduri,  op. 2   
Francis Poulenc           „La courte paille“, 7 cântece de 
                                      Maurice Carème 
                                           „Les Soirées de Nazelles“, pentru pian 
Viktor Ullmann        Sonete de Louïze Labé, op. 34 

 
  

 
musica    suprimata                                                          
Konzerte für Siebenbürgen  
Concerte în Transilvania 
 

6 - 8 noiembrie 2015, colocviu 
la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj 

pentru a comemora 70 de ani de la moartea lui 

Norbert von Hannenheim 
15 mai 1898, Sibiu  - 29 septembrie 1945, Meseritz-Obrawalde 

 
Preşedinție:   
Prof. dr. Adriana Bera, Prorector, 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” 
Dr. Gabriel Iranyi, Vicepreşedinte 
'musica suprimata e.V.', Berlin 
Lectori: 
Prof. Dr. Ludwig Holtmeier, Freiburg i. Br. 
Prof. Dr. Siegfried Mauser, Salzburg şi München 
Dr. Gabriel Iranyi, Berlin    
Albert Breier, Berlin şi  Dresda 
Werner von Hannenheim, München 
Gerhard von Hannenheim, Bucureşti 
Editor: Heidemarie T. Ambros, 'musica suprimata' 
Asistență editorială: Dr. Elena Maria Şorban, AMGD 
Născut  în Sibiul transilvan, în  1898, Norbert Hann von Hannenheim a dat primul 
său concert public la vârsta de 18 ani, în oraşul natal, iar în 1925 a câştigat premiul 
al doilea la Concursul de compoziție „Enescu”, cu o sonată pentru vioară, având cu 
Enescu o convorbire de două ore, în anul următor. Şi totuşi, el nu face parte din 
memoria muzicală publică a țării sale. 
În 1929, a plecat la Berlin şi a studiat compoziția dodecafonică cu Arnold 
Schönberg. Patru ani mai târziu, naziştii au ajuns la putere şi au decretat ce anume 
este bun şi corect sau rău şi degenerat. Hannenheim a continuat să compună mai 
departe cu tehnica serială – aşadar, în mod „degenerat”. Consecința: viața sa a 
devenit dificilă, în multe privințe. A urmat războiul, iar toate partiturile sale 
păreau pierdute. Din locuri neprevăzute, au ieşit la iveală, ultima oară în 2008, 
câteva din compozițiile sale – aproximativ 50 din 200. 
A sosit vremea ca materialul să fie pregătit pentru editare. Pentru aceasta 
serveşte colocviul de față. Şi mai ales, ca muzica să se facă auzită, ca ea să fie 
făcută cunoscută mai ales în Transilvania, în România. Şi în Germania, cei 12 ani 
nenorociți ai Reich-ului milenar, au lăsat în urmă nenumărate găuri negre ale unei 
întregi epoci muzicale. O muzică minunată aşteaptă să fie redescoperită şi 
integrată, în sfârşit, în circuitul vieții de concert. 
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Pentru prima oară, prin acest colocviu, un spot de lumină este îndreptat asupra 
vieţii şi a operei lui Norbert von Hannenheim. Datorită sponsorilor noștri: 
 
Werner von Hannenheim şi Gerhard von Hannenheim 
Din viaţa lui Norbert von Hannenheim 
Nimeni din generația următoare nu l-a cunoscut personal pe „nebunul de unchi 
Norbert“ – nici ambii muzicieni Marianne şi Wolfgang Boettcher, nici inginerii-
tehnicieni Werner şi Gerhard von Hannenheim. Dar în ramurile familiei, unul sau 
altul a transmis vreo veste, unul sau altul au păstrat câte o scrisoare sau uneori, 
vreo fotografie. 
Cu toții se bucură că acum, lui Norbert i se scoate adjectivul de „nebun“, pentru 
că treptat, acea muzică pe care acest unchi Norbert o scria, „cu pâine şi cu apă“, 
în cămăruța lui închiriată din Berlin, devine înțeleasă. 
 
Prof. Dr. Ludwig Holtmeier 
Locul lui Hannenheim în cercul discipolilor lui Schönberg  
și statutul lui în istoria muzicii 
În anul 1929, ajuns la vârsta de 31 de ani, Norbert von Hannenheim se muta la 
Berlin. Până atunci, fusese discipol de compoziție al lui Paul Graener în Leipzig şi 
apoi, al lui  Alexander Jemnitz în Budapesta. La Berlin va frecventa cursurile în 
una din clasele de măiestrie componistică de la Academia Prusacă de Arte 
(Preußische Akademie der Künste). El intra astfel în una dintre cele mai 
semnificative clase de compoziție ale secolului XX,  devenind discipolul celui mai 
notoriu compozitor şi profesor de compoziție al epocii: Arnold Schönberg. 
Conducerea unei clase de măiestrie de compoziție la Academia de Arte din Berlin 
era cel mai celebru şi mai bine înzestrat post de profesor de compoziție din 
Republica de la Weimar. Schönberg era, după cum a formulat discipolul său 
Alfred Keller, „conducătorul celei mai renumite şi mai exclusiviste clase de 
măiestrie de compoziție, care a existat vreodată". Chemarea lui ca urmaş al lui 
Busoni a fost, cu siguranță, cel mai eclatant succes social al lui Schönberg. Atunci 
când a preluat clasa de măiestrie de la Berlin, el s-a aflat la apogeul faimei sale 
europene. 
Conferința va trata mai ales despre ambientul berlinez aparte în care a pătruns 
Norbert von Hannenheim, despre această extraordinară clasă academică, 
despre acest loc istoric şi condițiile sale speciale. Este o încercare sumară de  
contextualizare biografică şi componistică, în două capitole: în primul, se va 
discuta despre elementele specifice ale didacticii şi metodicii componistice 
schönbergiene, predate la clasa lui de măiestrie de la Berlin, iar în al doilea, 
despre discipolii berlinezi  înșiși, despre „Școala berlineză“ schönbergiană, iar în 
cadrul acesteia, despre Norbert von Hannenheim – acel discipol, pe care 
Schönberg l-a numit, în mod retrospectiv, unul dintre cei mai buni studenți ai săi. 
 
Moritz Ernst în dialog cu Prof. Dr. Ludwig Holtmeier 
Cele două versiuni ale Sonatei pentru pian, nr. 4 
Moritz Ernst, născut în 1986, pianist şi clavecinist, cu un repertoriu de la baroc la 
prime audiții absolute, nu mai este demult un necunoscut pentru publicul 
autohton al „Concertelor pentru Transilvania“. Pe parcursul anilor, începând cu 
2011, el a interpretat toate Sonatele pentru pian de Hannenheim. Astfel a rezultat, 
în martie 2014, un CD dublu, cu lucrări de Hannenheim şi Ullmann. 
Moritz Ernst va prezenta Sonata pentru pian, nr. 4, ca piesă muzicală, precum şi 
în dialog cu Prof. Dr. Ludwig Holtmeier. 
Această a patra Sonată pentru pian s-a păstrat în două versiuni. Versiunea 
provenită din moştenirea lui Edith Picht-Axenfeld, ajunsă printr-un anticariat din 
Freiburg, la Prof. Holtmeier, a fost, mult timp, singura cunoscută. 
În anul 2008  a ieşit la iveală o a doua versiune a Sonatei pentru pian, nr. 4 – pe 
care Moritz Ernst a primit-o pentru a pregăti CD-ul Hannenheim. În anul 2012, el 
scria: „Naiv cum eram, la început nu am căutat comparații – pentru mine, fiu de 
matematician, 4 era chiar 4. Apoi am vrut să o compar, iar rezultatul a fost 

uimitor. Finalul primei părți este foarte asemănător cu începutul celei de a 
doua, aproape identic şi în detalii. Şi finalul părții a doua este, potrivit 
partiturii, foarte asemănător."    
 
Dr. Gabriel Iranyi 
Norbert von Hannenheim – Cvartetele de coarde Nr. II şi Nr. 9 
şi Trioul de coarde Nr. 3: structură şi semnificaţie pentru 
repertoriul muzical cameral al secolului 21 
Norbert von Hannenheim obişnuia adesea să îşi conceapă lucrările în cicluri 
de câte şase, numerotându-le când cu cifre arabe, când cu cifre romane. Până 
astăzi, au fost găsite patru cvartete de coarde ale sale: Nr. 9, Nr. II, Nr. IV, Nr. 
XI, iar dintre numeroasele triouri de coarde, doar Trioul Nr. 3. (GEMA 
păstrează un catalog de fişe cu compozițiile sale declarate: acesta conține 50 
de lucrări de orchestră, circa 50 de lucrări muzicale camerale, 23 de compoziții 
pentru pian şi circa 80 de piese de muzică vocală.) 
Muzica lui Hannenheim a fost deja recunoscută, la sfârşitul anilor ’20 şi 
începutul anilor ’30, de personalități ca Arnold Schönberg, Hans Heinz 
Stuckenschmidt şi Alban Berg.  H. H. Stuckenschmidt scria în „Modern Music“, 
volumul X, 1932/33, p. 16: „Individualitatea stilului său constă în perfectul 
echilibru tonal şi îşi găseşte expresia într-o bogăție de intervale  în care fiecare 
notă, fiecare acord, fiecare linie orizontală sau verticală a structurii se leagă 
între ele.“ 
Relevarea structurii a două dintre Cvartetele de coarde şi a Trioului de coarde 
nr. 3 are scopul de a servi unei mai bune răspândiri a lucrărilor sale camerale 
în viața muzicală internațională şi de a îmbogăți repertoriul. 
 
Prof. Dr. Siegfried Mauser 
Concert comentat, alături de Amélie Sandmann 
Creaţia de lieduri a lui Norbert von Hannenheim 
Tocmai acestea ne fac mai uşor accesibilă lumea ideatică a lui Hannenheim, 
față de compozițiile sale fără text. Rilke făcea parte din cultul generației 
tinere din Transilvania, România. Pentru 40 dintre lieduri, Hannenheim a ales 
texte de Rilke – astfel încât se poate afirma în mod adecvat că l-a preferat pe 
acest poet, că lirica lui l-a inspirat pentru liedurile sale probabil cele mai 
expresive. 
El a preluat alte texte pentru lieduri de la  Hölderlin, Nietzsche, Morgenstern, 
Binding şi uneori, de la poeți evrei precum Ernst Lissauer sau chiar de la unii 
marcați de național-socialism, ca Ernst Ludwig Schellenberg. 
Un poet pe care Hannenheim l-a pus adesea pe muzică a fost Max 
Dauthendey. Lirica sa – liberă şi ritmică, determinată de culori şi sonorități – 
face ca Dauthendey să fie unul dintre cei mai semnificativi reprezentanți ai 
impresionismului din Germania. Despre poeziile sale, Stefan George afirma că 
ele „sunt acea unicitate, care aduce acum cu deplină noutate, în întreaga 
literatură, o artă specifică – putând fi degustată mai abundent decât  muzica 
şi pictura, pe care le conține deopotrivă.“ Iar Rilke îl desemna ca pe unul 
dintre „cei mai voluptoşi poeți ai noştri, într-o accepțiune aproape orientală“. 
De-a lungul creației de lied a lui Hannenheim, se propagă tendința generală a 
şcolii lui Schönberg pentru tempouri foarte rapide (inspirate din precizările 
de metronom beethoveniene), iar vocii cântate i se cer – un alt aspect 
obişnuit al şcolii schönbergiene – sunete foarte înalte, pe suprafețe întinse. 
Dar nu le avem oare pe acestea în auz şi din „Oda bucuriei" de Beethoven? 
 
Albert Breier 
A trăi în viitor – viaţa şi posteritatea lui Norbert von 
Hannenheim şi a muzicii sale 
Viitorul, în măsura în care i se atribuie o perspectivă utopică – aşa cum o fac 
cei mai mulți compozitori ai modernismului – nu este un topos în care s-ar 
putea locui. Norbert von Hannenheim, chiar dacă un vizionar cert, pare să fi  
dezvoltat multiple strategii în opera sa, pentru a crea o lume muzicală 
locuibilă. Marea sa flexibilitate în mânuirea tehnicii dodecafonice îi serveşte 

să preîntâmpine pericolul exagerării sistematice – întrucât într-un sistem 
abstract nu se poate locui; pentru ca o construcție muzicală să fie locuibilă, 
trebuie ca mici adaptări – care pot fi contrare teoriei, dar sunt necesare efectului 
de ansamblu – să fie făcute în mod constant. 
Muzicii lui Hannenheim nu i s-a acordat până acum o viețuire. Pentru aceasta nu 
sunt de vină doar împrejurările nefavorabile ale timpului său; se pare că nici 
reprezentările despre durabilitate şi sălăşluire în modernitate nu au o situație 
prea bună. Publicul larg se îndreaptă predilect înspre lumea muzicală a barocului, 
clasicismului şi romantismului; muzicii noi nu i se încredințează capacitatea de a 
păstra vreun loc, în care ea să se poată impune durabil. 
Pe de altă parte, în perspectiva posterității lui Hannenheim, tendința şi însuşirile 
sale incitante ar putea sta mărturie că ele nu țintesc o ruptură, ci pot fi păstrate 
şi savurate, pot fi percepute ca o nouă artă a intimității. În cazul în care 
Hannenheim va avea o semnificație şi pentru generația viitoare de compozitori, 
atunci ea va consta tocmai în aceasta. 
 


