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Yoshimi Ito - pianistă din 

Kyoto (Japonia), a absolvit 

Universitatea de Muzică din 

Osaka, unde a obţinut şi 

masteratul. Între anii 1996-1998 a 

studiat la Berlin , participând, 

t o t o d a t ă ,  l a  c u r s u r i  d e  

masterclass ale diferitor profesori 

de renume. Şi-a început cariera 

solistică în anii de studii, 

susţinând concerte în Japonia, 

G e r m a n i a ,  R o m ă n i a  ( c u  

orchestrele din Cluj şi Bacău). De 

asemenea, a concertat pe scena 

Sălii cu Orgă  din Chişinău. 

Viorica Bufteac (Andriuţa) s-a 

născut la  Chişinău într-o familie de 

muzicieni. A studiat   la Şcoala 

Republicană de Muzică  Eugen Coca 

din Chişinău şi la  Şcoala de Muzică  

Piotr Ilici  Ceaikovski  din Moscova. 

Studiile universitare le-a urmat la 

Conservatorul de Stat  Gavrii l 

Musicescu  din Chişinău. 

În calitate de membru, concertmaiestru şi solistă  a Orchestrei de 

Cameră din Moldova a susţinut numeroase concerte în România, Spania, 

Italia, Turcia, Franţa, Elvetia. De asemenea a efectuat turnee artistice în 

Coreea de Nord şi SUA. În perioada anilor 1999- 2006 şi-a desfăşurat  

activitatea în Spania ,unde a făcut parte din Orchestra Naţională  

Simfonică din Barcelona şi , totodată, a fost  concertmaiestru al 

Orchestrei Simfonice din Valles. A colaborat  cu Placido Domingo, Jose  

Carreras, Teresa Berganza, Mstislav  Rostropovici, Hilary Hann şi Victor 

Tretiakov.  Din 2006 până în prezent  este profesoară de vioară şi muzică 

de cameră  la Liceul Republican de Muzică  Ciprian  Porumbescu  din 

Chişinău.

Universitatea de Arte „George Enescu“ Iaşi
Stagiunea 2012-2013
Duminică, 12 mai 2013, ora 19
Sala  „Eduard Caudella” - Casa Balş

Program:

RECITAL INSTRUMENTAL

Seara compozitorilor ruşi

YOSHIMI ITO (Japonia) - pian
VIORICA ANDRIUŢA (R.Moldova) - vioară
TUDOR FLORENŢA - tenor 
DORU ALBU - clarinet 
DUMITRU IOSUB - fagot
AURELIA SIMION - pian
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YOSHIMI ITO (Japonia) - pian

 

interpretat rolul lui Don Jose din oprea de Bizet Carmen, iar în 2006 a 

susţinut cu succes mai multe concerte în diferile oraşe din Japonia.

În martie  anului 2004 a fost invitat la Opera din  Hiroshima , unde 

a 

Tudor Florenţa , originar din 

Leova, R. Moldova, a absolvit Colegiul 

Ştefan Neaga şi Conservatorul Gavriil 

Musicescu din Chişinău. La examenul 

de Stast susţinut la St .-Petersburg a 

fost remarcat  în rolul lui Lenski din 

opera Evghenii Oneghin. În  prezent  

este solist al Operei Naţionale din Iaşi , 

susţinând spectacole în teatrele din 

ţară. A efectuat numeroase turnee în 

Spania, Austria , Germania, Elveţia şi 

Franţa.

 la instrumente cu coarde, de suflat cât şi la instrumente populare. A 

cântat cu muzicieni din Elveţia, Italia, Japonia, Rusia, Republica 

Moldova, Ucraina şi Franţa. Pe parcursul carierei sale muzicale, în 

diferite perioade de timp, a fost membră a unor formaţii de muzică de 

cameră printre care Gamma (Republica Moldova), Caffé-Concerto 

Strauss (Italia),  Nova Musica Viva, Pro Musica (din Italia) şi 

Alternances (România) , cu care a participat la festivaluri naţionale şi 

internaţionale. În prezent este conferenţiar la Facultatea de 

interpretare, compoziţie şi studii muzicale teoretice din cadrul 

Universităţii de Arte ”George Enescu” din Iaşi.

Pianista şi profesoara Aurelia 

Simion s-a născut în republica Moldova, 

unde şi-a făcut studiile muzicale la 

Şcoala Naţională de Muzică ”Eugen   

Coca”   şi    la Conservatorul de Stat 

”Gavriil Musicescu”. De la absolvirea 

studiilor şi până în prezent se poate 

lăuda cu o carieră muzicală foarte 

bogată ca acompaniator al unui număr 

mare de interpreţi români şi străini, atât 

AURELIA SIMION - pian

TUDOR FLORENŢA - tenor 

În pauză sau la finalul programului sunteţi invitaţi să vizionaţi: 
Expoziţia profesorilor de la Facultatea de Arte Vizuale şi Design 
etajul I
Expoziţia studenţilor de la Facultatea de Arte Vizuale şi Design  
etajul II

Interpretează:

În prezent este directorul unei şcoli private de pian din Kyoto.  

VIORICA ANDRIUŢA (R.Moldova) - vioară



VĂ MULŢUMIM 
că aţi ales oferta artistică a Universităţii de Arte „George Enescu“ din 

Iaşi. Dacă doriţi să fiţi primii informaţi despre următoarele 
evenimente din stagiunea universităţii 

vă rugăm să vă abonaţi la newsletter-ul nostru, 
trimiţând un mesaj cu textul „ABONARE“ la adresa 

evenimente.artistice.uage@gmail.com

A fost invitat să susţină cursuri de măiestrie interpretativă în 

România, Germania, Italia şi Grecia; a făcut parte din juriile diferitelor 

competiţii naţionale şi internaţionale organizate în România şi 

Republica Moldova. De-a lungul carierei sale didactice foştii şi actualii 

săi studenţi şi elevi au fost distinşi cu peste 50 de premii naţionale şi 

internaţionale. În prezent este profesor la Facultatea de interpretare, 

compoziţie şi studii muzicale teoretice din cadrul Universităţii de Arte 

”George Enescu” din Iaşi.

Profesorul şi clarinetistul Doru 

Albu are o activitate artistică 

remarcabilă; în cei peste 30 de ani de 

carieră muzicală a cântat ca solist cu 

orchestre filarmonice, a fost membru 

în diferite formaţii de muzică de 

cameră şi a predat clarinetul în 

învăţământul preuniversitar şi 

universitar. A susţinut recitaluri în 

România şi în străinătate – Germania, 

Italia, Ucraina, Republica Moldova, 

atât singur, cât şi însoţit de studenţii 

săi. 

A fost membru al cunoscutului cvintet Solaris format din muzicieni 

de la Filarmonica ”Moldova” cu care a susţinut recitaluri în România, 

Bulgaria şi Ungaria. Folosind structura de bază a ansamblului A-TON, 

Dumitru Iosub a fondat formaţia de cameră La Camerata şi a îmbogăţit 

repertoriul abordat cu cvintetul şi septetul de L. van Beethoven. În 

prezent este conferenţiar la Facultatea de interpretare, compoziţie şi 

studii muzicale teoretice din cadrul Universităţii de Arte ”George 

Enescu” din Iaşi.

Fagotistul şi profesorul Dumitru 

Iosub a cântat peste 20 de ani la 

Orchestra Filarmonică ”Moldova” din 

Iaşi ca prim fagotist şi solist. În timpul 

acestei perioade a avut ocazia să cânte 

p e  m a r i  s c e n e  a l e  E u r o p e i :  

S c h a u s p i e l h a u s  ( B e r l i n ) ,  

Concertgebow (Amsterdam), UNESCO 

Hall (Paris), Gewandhaus (Leipzig), 

Megaro Hall (Atena), Tonhalle (Zürich). 

Conf.univ.dr.Dumitru Iosub - fagot

Prof.univ.dr. Doru Albu - clarinet
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