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Elena Moșuc
soprana

„Noi, românii, suntem un popor 
cu                    în sânge.”muzica
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Unde v-ați născut?

Mândră mă simt a spune că sunt 
»nepoata lui Ștefan cel Mare«, 
moldoveancă din »dulcele Târg 
al Ieșilor«, legendara »urbe a 
celor șapte coline« comparată în 
anul 1691 de italianul Marco 
Bandini ca fiind o »nouă Roma«! 
Iasiul, cu meleagurile sale 
mioritice, dar dominat astăzi de 
un peisaj de clădiri moderne 
împletite cu străduțele care 
amintesc de vremurile de mult 
apuse, fără să își piardă 
farmecul, a rămas în sângele 
meu și tare dor îmi este de el! 
Îmi este dor de Iași așa cum dor 
îmi este de tot ceea ce am 
întâlnit, văzut, trăit, experimentat 
în viața mea pe tot 
mapamondul! Sunt sigură că 
astăzi multă lume gândește ca 
mine când închide ochii și 
încearcă să retrăiască viața 
până în acest prezent, un 
prezent devenit asemănător unei 
piese de teatru al absurdului al 
lui Eugen Ionescu al anilor 50. 

Când mă refer la Iași, orașul al 
cărui Cetățean de onoare sunt 
din 2010, gândurile îmi zboară la 
Mitropolia unde se află Sfânta 
Paraschiva, Palatul Culturii, 
Biserica Trei Ierarhi, Școala 
»Gheorghe Asachi« prima școală 
în care s-a predat în limba 
română și în care am funcționat 
ca învățătoare câțiva ani, 
Cimitirul Eternitatea unde se află 
bunicii care m-au crescut și tatăl 
meu, o mulțime de biserici în 
care am cântat și mi-am 
dezvoltat vocea și nu în cele din 
urmă Teatrul Național »Vasile 
Alecsandri« în care este și sediul 
Operei Române Iași și în care 
am debutat ca solistă. În plus și 
de Filarmonica »Moldova« mă 
leagă amintirea multor concerte 
minunate și de suflet în care 
bunicul meu drag stătea cât mai 
în față să o admire pe nepoțica 
lui dragă.
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De unde vine dragostea 
pentru operă?

Noi, românii, suntem un popor cu muzica în sânge. Nu cred că 
există vreo familie în care ar lipsi momentul muzical la celebrarea 
zilelor de naștere sau onomastice sau la nenumăratele noastre 
sărbatori religioase, în special Crăciunul și Învierea Domnului. În 
corurile bisericilor în care am cântat, am învățat multă muzică, 
completând studiul muzicii din școală, în mod special din Liceul 
pedagogic fiind privilegiată a o avea ca profesoară de muzică pe 
doamna Florica Bart, renumită prin severitatea, dar mai ales prin 
profesionalitatea dumneaei și care mi-a oferit o pregătire 
muzicală excelentă și de mult folos în viitoarea mea profesie de 
solistă de operă. Da, din timpul anilor de liceu a fost sădită în 
inima mea această dragoste pentru muzica clasică, în special cea 
de operă. Pe atunci, mai exact în anul 1980, din dorința de a 
deveni solistă a corului liceal, am început în paralel studiul de 
canto la Școala Populară de Artă, având ca prima profesoară pe 
soprana Mioara Cortez, un nume important al liricii românești, 
apoi pe mezzosoprana Silvia Tomovici. Dupa 5 ani de studiu în 
această școală care mi-a deschis gustul pentru »muzica grea«, 
am continuat studiul vocal în particular cu soliști ai Operei 
Române Iasi precum basul George Popa, soprana Gina Tripa-
Tăbăcaru, apoi în Conservator cu soprana Adriana Severin, o 
soprană de bază a Operei din Iași și cu un repertoriu vast. Mai 
târziu, când deja cântam ca solistă la Opera din Zürich, mi-am 
perfecționat tehnica vocală adevărată, italiană, cu soprana 
Mildela D’Amico la Milano și tenorul român Ion Buzea la Zürich, 
unde locuim amândoi. Aceste ultime nume reprezintă persoanele 
care m-au marcat foarte mult pe parcursul meu muzical.
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Vocea, talentul sunt haruri care 
trebuiesc descoperite, cultivate, 
ele sunt o plăcere, dar cer și 
multă muncă și dacă dorești să 
te perfecționezi, cer multă 
dăruire. Cine se avântă pe acest 
drum muzical, așa cum am 
făcut-o eu, este conștient de 
faptul că studiul este 
multilateral, ceea ce urmează a 
fi prezentat pe scena este un 
act artistic sincretic, în care 
muzica, literatura, dansul se 
îmbină și devin un tot unitar 
împreună cu scenografiile 
corespunzătoare, act artistic 
având ca scop în sine atragerea 
spectatorilor în lumea noastră 
iluzorie. Spre operă m-am 
îndreptat din proprie inițiativă și 
imediat am înțeles 
complexitatea sa cuceritoare și 
provocatoare. Mi-a fost imediat 
clar că »drumul spre succes se 
va face pe scări și nu cu liftul« 
cum metaforic mi-a scris pe CD-
ul sau cu autograf domnul Jolt 
Kerestely, un mare compozitor-
reper al muzicii ușoare 
românești cu care de curând am 
avut o colaborare excelentă, 
rămânând de atunci buni 
prieteni.
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Cum au reacționat părinții dvs când au 
aflat că doriți să urmați drumul muzicii?

De mică am fost crescută de bunicii mei dragi din 
partea tatălui, Nicolai și Victoria, cărora le datorez 
ceea ce sunt astăzi, rămânându-le mereu 
recunoscătoare. Ei m-au încurajat de mică, punându-
mi-se în valoare vocea în familie, în corul bisericii, în 
școală. Eram o mare bucurie pentru toate rudele sau 
cunoscuții care mereu îmi făceau complimente 
pentru vocea mea frumoasă. Din timpul liceului am 
început studiul serios al vocii, aveam pe atunci 16 
ani, dar niciodată nu îmi propusesem să devin 
cântăreață de profesie. Hotărârea de a mă dedica 
total acestei minunate arte am luat-o după 7 ani de 
profesat ca învățătoare, mai întâi la Școala generală 
23 din Iași, apoi la Școala »Gheorghe Asachi«. A fost 
un moment hotărâtor în viața mea pentru că eram 
conștientă că mă îndrept pe un drum pe care încă 
nu îl cunoșteam deloc, dar mi-am ascultat intuiția 
care niciodată nu m-a înșelat și inima care ardea 
pentru muzică. Aveam pe atunci 10 ani de studiu 
vocal în spate, timp în care visasem ca într-o zi să 
fiu pe scena Teatrului național din Iași .Bunicul meu 
(bunica plecase dintre noi în acel moment) și părinții 
mei m-au lăsat să hotărăsc singură. Mi s-a deschis 
astfel poarta către o lume plină de satisfacții, 
succese pe toate scenele importante ale lumii, un 
drum care a fost mereu ascendent, încununat cu 
multe premii, recunoașteri, titluri, culminând cu 
OSCAR DELLA LIRICA, Opera Star, cea mai bună 
soprană a anului 2019.
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Care este sfatul pe care l-ați da unei soprane 
care este la început de drum? Care sunt pașii 
pe care trebuie să îi urmeze?

Oricare cântăreț care îmbrățișează această artă, trebuie 
să fie conștient de responsabilitatea faptului că scopul 
final este să ofere din arta sa publicului prin crearea de 
emoții artistice. Materialul vocal sănătos și frumos, 
adică vocea, trebuie cizelată prin studiu tehnic și 
interpretativ permanent, altfel nu poți pune în valoare 
acel talent primit de la Dumnezeu pentru a-l înmulți. 
Această meserie are nevoie de multe sacrificii, viața 
personală care nu poate fi comparată cu cea a unui om 
»normal«, de multe ori nu există.  
Viața solistului este asemănătoare unui sportiv care 
necesită o dietă foarte echilibrată îmbinată cu mișcare și 
fără nopți pierdute, de multe ori sunt turnee multe, 
zboruri dintr-o parte a lumii în altă și acest lucru cere o 
foarte bună gestionare a tot. Apoi, esențial este studiul 
literaturii de specialitate legat de operele literare din care 
în general s-au inspirat compozitorii, libretiștii, studiul 
personajelor cărora le dăm viață pe scenă, vizualizarea 
multor piese de teatru, filme (observând interpretarea lor, 
detalii de regie mai ales în secvențele cinematografice 
etc), audiții ale multor soliști-reper din istoria operei (nu 
numai soprane) cu scopul de a sesiza anumite detalii ca 
inspirație, dar nu de a copia. Scena este templul nostru, 
este locul nostru sfânt în care creativitatea noastră este 
pusă în valoare și în slujba spectatorului și trebuie să 
tratăm acest lucru cu multă seriozitate, respect și 
dăruire.
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Care credeți că este secretul 
unei cariere de vis?Aici ar trebui să repet ce am spus chiar 

mai sus, adăugând că la seriozitatea și 
dăruirea necesară nu ar strica și un dram 
de noroc. Dar, cum norocul și-l face 
omul, cred că totul este clar. Apoi, acest 
noroc mai înseamnă de multe ori să fii la 
momentul potrivit în locul potrivit, lucru 
care de multe ori a trecut pe lângă mine. 
Însă, marele moment care mi-a schimbat 
cursul vieții total, a fost anul 1990 când 
am participat la unul dintre cele mai 
importante și dificile concursuri din lume 
ARD Wettbewerb din München, 
concursul organizat de Televiziunile 
germane și unde am obținut premiul I! La 
început totul a fost o nebuloasă, încă nu 
realizam ce se întâmplă. Dumnezeu mi-a 
deschis drumul, dar parcurgerea 
drumului am făcut-o eu apoi prin multă 
muncă și dăruire. Foarte important este 
studiul cu un maestru de canto veritabil, 
cu experiență și, bineînțeles, colaborarea 
cu mari dirijori, regizori, maeștri 
corepetitori cu experiență, lucru de care 
eu am avut parte din plin. Doar 
înconjurată de aceste stele mari ale liricii 
mondiale am putut deveni și eu o stea 
care, pe drumul ei, a strălucit din ce în ce 
mai puternic. 

Am fost foarte privilegiată 
începându-mi cariera într-unul 
dintre cele mai importante teatre 
din lume pe scena căruia s-au 
perindat toți »marii« operei. Am 
cântat împreună cu toți soliștii pe 
care în România doar în vis aș fi
putut să îi am alături: Alfredo 
Kraus, Placido Domingo, José 
Carreras, Mirela Freni, Nicolai 
Ghiaurov, Leo Nucci, Juan Pons, 
Agnes Baltsa și mulți, mulți alții 
dirijați de maeștri ca Nikolaus 
Harnoncourt, Lorin Maazel, Nello
Santi, Gianandrea Noseda, Bruno 
Campanella, Valery Gerghiev, 
Bertrand de Billy etc. Deși la 
începuturi nu speram să cânt 
vreodată pe o scena, eu totuși 
visam și mă vedeam acolo, inima 
mă îndemna să studiez, să învăț 
cât mai mult și iată că peste ani 
totul, chiar mai mult, s-a îndeplinit. 
Deci, ascultați-vă intuiția!
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Despre discografie. Știu că albumul dvs - Notre Amour 
cuprinde partituri inspirate din folclorul românesc. De 
unde a pornit această idee?

Primul meu CD la casa de discuri 
Arte Nova m-a prezentat fanilor cu 
un program divers, multicolor din 
toate punctele de vedere 
interpretativ și stilistic. Al doilea a 
fost un album doar cu arii de Mozart, 
mai ales că la începutul carierei m-
am dedicat mult acestui compozitor. 
Al treilea album l-am dorit mai intim 
cu lieduri acompaniate de pian. Ador 
muzica franceză perfectă pe 
vocalitatea mea, de aceea am 
prezentat lieduri ale francezilor 
romantici Fauré, Chausson, Debussy 
și care s-au îmbinat minunat cu 
muzica lui George Enescu din cele 7 
cântece pe versuri de Clement 
Marot, un ciclu de lieduri de o rară 
frumusețe și expresivitate. Și pentru 
că Enescu a compus acest ciclu în 
limba franceză, dar este român, am 
găsit bună ideea de a introduce în 
această combinație și lieduri 
românești care se potrivesc stilistic 
cu restul. Zic eu că este un program 
unitar, atractiv și care îți captează 
atenția și interesul.  

Liedurile românești sunt melodioase, 
frumoase, multe inspirate din 
profunzimea folclorului nostru 
minunat, dar prelucrate în stil clasic 
elegant, cum sunt cele de 
Brediceanu, Jora, Stoia, Caudella, dar 
și compozitori mai recenți precum 
Bentoiu, Petra-Basacopol, Gheciu, 
Dragoi și ieșeanul meu Vasile 
Spătărelu pe care l-am cunoscut 
personal și care a fost foarte 
încântat de interpretarea piesei sale 
»Somnoroase păsărele«. Eu iubesc 
muzica românească, bineînțeles că 
ideea îmi aparține și tot repertoriul 
prezentat în toate CDurile l-am 
conceput pe vocea și sensibilitatea 
mea. Cum să nu prezint și ceva 
românesc? Publicul internațional 
adoră muzica noastră, lucru pe care 
l-am înțeles și din numeroasele 
recitaluri pe diverse scene. Toate 
aceste 3 CDuri au fost republicate cu 
succes în 2015 de Sony Classical 
într-un Box cu 3 CD-uri intitulat 
»Elena Mosuc - A Portrait«.
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10 roluri dragi pe 
care le aveți în 
repertoriul dvs

În general toate rolurile 
interpretate le-am iubit.. 
și sunt foarte multe, dar 
voi enumera 11. 
 
Lucia din opera Lucia di 
Lammermoor, Violetta 
din Traviata, Gilda din 
Rigoletto, Regina Nopții 
din Flautul fermecat, 
Anna Bolena, Maria 
Stuarda, Lucrezia Borgia, 
Norma, Magda din La
Rodine, Mimi din Boema, 
Giselda din Lombarzii.
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Ceea ce sigur știu este că publicul 
abia așteaptă să revină în teatre! 
Publicul este însetat de artă, de 
muzică, de frumos! Oamenii sunt 
emoționali, au nevoie de vibrații 
înalte care fac să le crească 
frecvența, lucru care înseamnă
sănătate din toate punctele de 
vedere: fizic, emoțional, mintal! 
OMUL SE HRĂNEȘTE CU ARTĂ care 
are vibrații înalte și au efect benefic 
demonstrat! Muzica are efect 
terapeutic, există multe clinici în 
care oamenii se însănătoșează doar 
ascultând muzică de mare calitate! 
Nu uitați de experimentele 
japonezului Masaru Emoto care a 
demonstrat că »apa care a ascultat 
muzică clasică« avea cristalele de o 
frumusețe și perfecțiune 
desăvârșită. Corpul nostru fiind 
constituit din 70% apă, are reacții 
foarte benefice la audiția unei muzici 
de calitate, asta însemnând sănătate 
și fericire. De aceea, sunt sigură că 
mai mult ca niciodată publicul va fi 
invadat de FERICIRE, are nevoie de 
muzică! De un an și jumătate suntem 
privați de hrana spirituală și acest 
lucru se simte în comportamentul 
nostru și în absolut intregul nostru 
mod de (con)viețuire.  

Cum credeți că o să reacționeze 
publicul când manifestațiie 
artistice își vor relua cursul 
normal după această perioadă 
nefastă pentru artă? 

Trebuie să revenim la acea apropiere 
fizică și sufletească cu care de milenii 
am fost obișnuiți și fără de care nu 
putem trăi. Voi binecuvânta ziua în 
care noi, artiștii, vom fi din nou pe 
scenă ca pe vremuri, iar publicul va fi 
în fața noastră simțindu-i energia, 
susținerea, vibrația, făcându-se acel 
schimb de energie benefică între sală 
și scenă, acea energie care vine de sus 
prin noi artiștii și care ajunge la public
prin emoția artistică de care vorbeam 
mai sus. Și, repet, pentru a interpreta 
opera unui anumit geniu creator, 
trebuie să deținem toate armele 
tehnicii vocale cu care să răspundem 
și să dăm viață frazelor, acrobațiilor 
vocale etc precizate cu minuțiozitate 
în didascălia partiturilor. Motto-ul meu 
mereu a fost faimoasa frază a 
Adrianei din opera Adriana Lecouvreur 
»Io son l’umile ancella del genio 
creator«, în traducere : eu sunt 
instrumentul umil al genului creator. 
Sunt plină de încredere și speranța că 
Dumnezeu ne va fi alături și în aceste 
momente grele pentru umanitate și va 
face să răsară soarele bucuriei prin 
redeschiderea teatrelor noastre dragi 
cu un fericit »Incominciamo« așa cum 
este și invitația clovnului Tonio în 
opera Paiațe compusă de Leoncavallo.
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Sunteți câștigătoarea celui mai important 
premiu din lume pentru operă - OSCAR 
DELLA LIRICA, căror persoane le sunteți 
recunoscătoare pentru artistul care sunteți 
astăzi?
În speech-ul meu pe scena Teatrului Malibran din Veneția 
pe data de 1 octombrie, ținând în mână exquisita statuetă 
a Oscarului, bineînțeles că primele persoane la care m-am 
referit au fost bunicii mei care m-au crescut și educat în 
spiritul valorilor morale, baze solide pentru a înfrunta 
viața. Au urmat învățătoarea și toți profesorii mei cărora
le mulțumesc pentru că au fost foarte severi și 
profesioniști, au continuat și completat formarea mea ca 
om printr-o educație intelectuală importantă și în spiritul 
seriozității necesare parcursului meu în viață. Eu am luat 
absolut totul în serios, indiferent de ce anume am făcut., 
orice acțiune. Chiar mi s-a reproșat că ar trebui să nu 
procedez în acest fel. Dar numai așa am putut răzbate. 
Apoi, studiul vocal solid îl datorez nu numai maeștrilor 
mei care m-au cizelat fiecare, completându-se și 
completându-mi personalitatea muzicală, dar și muncii 
mele autodidactice. Toți dirijorii bisericilor în care am 
cântat au avut o contribuție importantă și aici doresc să 
amintesc pe domnul profesor Mircea Brehuescu dirijorul 
corului bisericii Sf.Gheorghe a Cimitirului »Eternitatea« 
din Iași și domnul profesor Alexandru Verdes, dirijorul 
corului Mitropoliei din Iași. Nu în cele din urmă enorm 
datorez și soțului meu Christoph Hebeisen care, împreună 
și cu soacra mea, mi-au oferit sfaturi extrem de bune. Nu 
de multe ori după spectacole, primeam cele mai severe 
critici, ceea ce m-a făcut să studiez și mai mult. Christoph 
a fost mereu cel mai dur critic al meu, dar mi-a prins bine! 
Dar cel mai important MULȚUMESC trebuie să îl adresez 
Divinității care a fost atât de generoasă cu mine, 
înzestrându-mă cu această voce minunată, frumoasă pe 
care o iubesc și o îngrijesc ca pe cel mai mare bun al 
meu!
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Ați cântat în foarte multe teatre 
din lume, există un loc drag unde 
vă întoarceți cu drag sau doriți să 
vă reîntoarceți? De ce? 

Cred că pentru mine și toată familia 
mea locul cel mai fain are un nume : 
Arena di Verona! Cel mai mare teatru 
de operă din lume, în aer liber în care 
am debutat în 2001 și după care am 
obținut premiul pentru cel mai reușit 
debut! Este locul pe care l-am vizitat 
în anul 2000 împreună cu maestra 
mea de canto Mildela D’Amico la 
dorința mea de a vedea, din pură 
curiozitate, un spectacol într-un loc 
pe care îl știam doar din auzite sau 
din poze sau TV, locul în care numele 
Mariei Callas s-a auzit pentru prima 
dată. Știam că aici s-au perindat toți 
marii Operei! Este o scenă 
prestigioasă pe care, în era de aur a 
liricii, nu puteai păși fără să ai ceva 
de spus. În momentul în care am 
intrat în Arena și am văzut marea de 
oameni, pur și simplu mi s-a făcut 
frică și imediat i-am spus maestrei 
mele: eu aici nu vreau să cânt ! 
Destinul a făcut ca în anul următor să 
pășesc pe această scenă 
interpretând două roluri dragi mie: 
Gilda din opera Rigoletto și Violetta 
din Traviata, ambele verdiene!

Și am stat alături de colegi faimoși: în 
Rigoletto alături de marele bariton Leo Nucci, 
avându-l ca dirijor pe regretatul maestro 
Marcello Viotti, iar în Traviata avându-l ca 
partener pe tenorul Marcello Alvarez ( alături 
de care în 1994 am obținut și premiul Bellini 
la Catania). În Rigoletto, în seara debutului 
meu în acest teatru de vis sub cerul liber, 
aplauzele dupa aria Gildei au fost pur și 
simplu extrem de puternice și interminabile, 
așa cum mi s-a întâmplat și în Traviata după 
ambele arii, prima foarte expansivă și plină 
de viață, a doua foarte intimă în care 
pianissimile vocii mele pluteau peste 
renumitele arcade ale Arenei într-o liniste 
perfectă. La sfârșitul ariei Gildei, pe atunci, 
cântam un sunet mi natural supraacut, 
neomenesc și niciodată auzit în Arena plină 
de 15 000 de oameni! A fost ceva de vis. În 
acel moment am cucerit Arena di Verona și 
apoi anual am fost invitată să interpretez 
Gilda (Rigoletto), Violetta (Traviata) sau 
Micaela din opera Carmen. În Verona, mai 
ales vara, vin în concediu, oameni de pe toată 
planeta. Nu doar atmosfera din timpul 
seratelor cu spectacole este nemaipomenită, 
ci și cea din timpul zilei în care întâlnirile cu 
prietenii în restaurantele sau cafenelele din 
Piazza Bra sunt de neuitat!
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Eu am spus și în interviuri: la Verona și un 
mort învie! Acea atmosferă nu am mai 
întâlnit-o nicăieri pe planetă! Ultima dată 
am cântat Gilda în Arena în 2017, dar de 
atunci am fost prezentă în fiecare vară 
pentru măcar trei zile împreună cu soțul 
meu Christoph pentru că avem nevoie nu 
doar să vedem spectacole în Arena magică 
plină de energie pozitivă ( a fost construită 
special în acel loc, în mărimea și forma sa), 
ci să ne întâlnim cu minunații noștri prieteni 
și să retrăim amintiri care nu pot fi egalate 
cu nimic altceva. Un alt teatru în care cu 
drag aș reveni ar fi Scala din Milano, unde 
tot cu un rol verdian am debutat, Violetta 
din Traviata, sub bagheta marelui dirijor 
Lorin Maazel. Aici, unde au cântat Callas, Di 
Stefano, Gobbi, Zeani, Del Monaco etc, am 
avut un debut special prin faptul că, din 
cauza emoțiilor artistice, pur și simpu m-am 
trezit din transă în actul al doilea, când am 
realizat că sunt pe scena Scalei. Succesului 
imens al acestui debut au urmat alte mari 
succese cu Gilda, apoi memorabila 
premieră Luisa Miller, Lucia di Lammermoor 
și Micaela din Carmen. Publicul Scalei este 
foarte pretențios și neiertător. Eu însă 
mereu am fost sărbătorită și purtată pe 
brațe de cei mai mari iubitori ai operei care 
mereu au locurile sus la galerie. 

Tare mult mi-aș dori să revin pe 
scenele americane unde atmosfera 
este precum pe un stadion de fotbal, 
așa un entuziasm precum și pe 
scenele asiatice, în special Japonia, 
unde foarte plăcut surprinsă am 
rămas că publicul s-a ridicat în 
picioare și la intrarea mea pe scenă și 
la ieșire.. Ceva unic.. Aplauze, 
entuziasm și așa respect pentru noi, 
cântăreții, nu am mai pomenit 
altundeva. Am cântat pe tot 
mapamondul cu satisfacții imense, în 
roluri pe care am putut să mi le aleg, 
așa cum acum îmi pot permite să aleg 
ce concerte fac sau nu fac. Mari 
satisfacții mi-a oferit concertul meu 
personal RESONANCE construit de 
mine și pentru mine, cu repertoriu 
variat (printre care și piese orchestrate 
special pentru mine sau compuse 
pentru vocea mea) pentru un public 
divers, concert de suflet și prin faptul 
că soțul meu Christoph (pe care l-am 
cunoscut pe scena Operei din Zürich) 
a debutat ca dirijor, visul său de mic 
copil. Deși este avocat de meserie, 
pasiunea sa pentru muzică o are de 
mic copil și i-a rămas în suflet. A 
cântat în corul de copii al Operei și a 
rămas până astăzi în corul 
suplimentar solicitat în operele mari 
mai ales unde este nevoie de cor cu 
mulți membri, a studiat de mic pianul 
și dirijatul. Iată că a sosit ziua cea 
mare când visul său s-a realizat în 
concertul nostru de închidere al 
Festivalului Internațional »Vacanțe 
muzicale« de la Piatra-Neamț în 2018, 
concert căruia i-au urmat alte două, la 
Ateneu cu ocazia sărbătoririi Marii 
Uniri în septembrie 2018 și la Belgrad 
cu ocazia Anului Nou pe 31 decembrie 
2018.
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În situația actuală chiar aș 
prefera cât mai multe 
asemenea concerte. În 
teatrele amintite mai sus și nu 
numai, mi-ar plăcea să revin 
nu numai din punct de vedere 
profesional, dar și pentru că în 
acele orașe pot combina 
cântatul cu turismul. Foarte 
privilegiată am fost de 
Dumnezeu în viața mea! Nu 
numai că pot face ceea ce îmi 
place (și acest aspect este 
extrem de important pentru 
fiecare dintre noi), dar șii 
pentru că am avut ocazia să 
văd frumusețea lumii. 
Bineînțeles că mereu am 
vizitat toate orașele în care am 
pășit, iar atunci când nu am 
avut ocazia, am putut vedea 
acasă filmările făcute de 
Christoph ! (râde)
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Care este cea mai frumoasă amintire din 
copilărie?

Oh, dificilă întrebare. Nu am avut o copilărie extrem de fericită ca alți 
copii, deși bunicii mei s-au străduit să mă facă să nu simt lipsa 
părinților mei divorțați. Dar, am amintiri foarte frumoase legate de 
biserica în care cântam împreună cu bunicii. Mereu când pășeam 
pragul bisericilor, mănăstirilor, intram într-o altă lume, fascinantă și 
plină de mistere, atrăgându-mă prin muzica minunat de frumoasă și 
prin picturile icoanelor noastre ortodoxe, La școală iubeam desenul 
și pictatul în acuarelă și mai târziu îmi plăcea să stau ore întregi în 
fața fascinantelor capodopere ale marilor pictori universali în 
muzeele metropolelor în care am cântat, fie Louvre din Paris, fie cele 
din Viena, Zürich, Londra, Madrid, Roma, Milano etc, dar niciodată nu 
mi-aș fi imaginat că voi fi capabilă să aprofundez iconografia 
bizantină ortodoxă eu însămi cu pensonul în mână. Acum doi ani am 
învățat tehnica de pictură a icoanelor în stil bizantin în cursuri 
organizate la biserica noastră română ortodoxă din Zürich de către 
doamna Ruxandra Lăcătuș din România, cursuri în 2019 în care am 
pictat vreo 8 icoane. Iar de anul trecut de când a venit nenorocirea în 
toată lumea și noi artiștii nu am mai avut pur și simplu ocazia să ne 
exersăm meseria noastră, mi-am exprimat creativitatea pictând 
zilnic, după orele de studiu vocal. Am pictat enorm până acum. Pe 
lângă tehnica de pictură a icoanelor pe lemn cu tempera și aplicare 
de foiță de aur, am mai învățat să pictez icoane, portrete, flori, 
peisaje și în acril pe pânză, tehnica pe care singură am învățat-o. Iată 
cum Dumnezeu s-a manifestat în mine cu un alt dar al Său pe care 
nu credeam vreodată că voi fi capabilă să îl exprim. Până acum cred 
că am pictat cam vreo 30 de icoane și 10 portrete, 3 natură moartă și 
m-am ocupat puțin și de geometria sacră realizând vreo 50 de flori 
ale vieții. În curând doresc să mă dedic unor picturi pe pânză mari de 
1m X1.50 m și mă bucur foarte mult pentru această nouă provocare. 
Din copilărie am o mare bucurie când mă gândesc la taberele de la 
mare sau la munte și excursiile în care mă trimiteau bunicii.
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Cum arată o zi perfectă pentru dvs? 

Fiecare zi este perfectă în felul său și este așa cum 
trebuie să fie, iar acest lucru depinde de foarte 
multe aspecte.. Dar, ca să pot răspunde complet la 
întrebare, ar trebui să mă refer la două aspecte: 
profesional și timp liber. Profesional, ziua este 
perfectă când vocea funcționează perfect! Noi, 
cântăreții, suntem mai speciali. Dacă vocea nu 
funcționează bine într-o zi și mai ales când avem 
spectacole, este catastrofă, sfârșitul lumii...am 
avut și eu destule astfel de zile. Dar, a trebuit să 
cânt, vie sau moartă.. ( ahahaha) bazându-mă total 
pe tehnica mea vocală, în special pe tehnica 
respirației. Dacă am spectacol, mă trezesc mai 
târziu (odihna face bine vocii), îmi fac tabieturile, 
mănânc, revăd partitura pe care o interpretez, iar pe 
la ora 17 mă îndrept spre teatru. Întotdeauna sunt 
în cabină cu două ore de începutul reprezentației,
deoarece vreau să mă machiez în liniște și fără 
grabă, între timp cânt rolul în minte. Apoi îmbrac 
costumul, fac vocalize, revăd puțin partitura, intru 
în pielea personajului și, înconjurată de îngerii mei
și lumina lor, mă îndrept spre scenă, templul meu, 
locul meu de rugăciune. Eu consider că prin cântul 
meu aduc o rugăciune lui Dumnezeu, cel care mi-a 
dăruit vocea Sa. Mă consider un serafim printre 
miriadele de serafimi ai Săi! Bineînțeles că scopul 
unui spectacol sau concert este să reușesc prin 
puterea cântului și interpretărilor mele să aduc un 
strop de bucurie în sufletul ascultătorilor și celor 
care mă admiră pe scenă, transportându-i în 
realitatea mea, iluzorie a Violettei din Traviata, de 
exemplu. Să înțeleagă destinul ei, să se bucure sau 
să plângă cu ea. Emoțiile artistice ating inima 
omului sensibil.
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De-a lungul carierei mele de 31 
de ani, am interpretat (cu 
succes) piesele oricărui 
compozitor pentru că m-am 
angajat să înțeleg ceea ce cânt 
și să dau sens muzicii acelor 
genii. Dar, în ultimii 10-15 ani am 
înțeles că vocea mea este 
perfectă pentru genul 
belcantistic care este de fapt și 
cel mai dificil. De ce este cel mai 
dificil? Pentru că te obligă să 
folosești tot arsenalul tehnic și 
interpretativ. În belcanto, rolul 
cel mai important revine 
solistului, el conduce linia 
melodică, orchestra are mai mult 
sau mai puțin rolul de 
acompaniator. Deci, ca să 
câștigi atenția auditoriului, 
trebuie să ai un cânt cât mai 
colorat, de bun gust, să rezolvi 
toate acrobațiile vocale printr-o 
tehnică perfectă, să dai sens 
fiecărei cadențe sau fiorituri. Iar 
pentru acest lucru trebuie să îți 
petreci multe ore în camera de 
studiu singur sau sub 
îndrumarea maestrului de canto 
sau repetând cu pianistul. Când 
începi repetițiile cu orchestra și 
dirijorul, totul trebuie să 
fuzioneze așa de bine încât să 
nu existe nici un derapaj, nici o 
disonanță între noi toți.

Dacă ar fi să alegeți un compozitor 
(din orice perioadă) care să 
compună o operă special pentru dvs, 
care ar fi acela și de ce?

Fiind așa de pretențioasă și provocatoare 
muzica belcantiștilor, aș putea spune că 
Donizetti este compozitorul ideal pentru mine. 
Operele Lucia di Lammermoor, Maria Stuarda, 
Anna Bolena, Roberto Devereux, Lucrezia 
Borgia sunt idealul meu vocal. Muzica sa este 
construită pe o arhitectură interesantă cu 
fraze care cer un legato important, tipic 
muzicii italiene, dar și expansivitate în 
cabalettele ariilor, cerând solistului 
flexibilitate vocală, dar și mult dramatism, 
ceea ce face ca Donizetti să fie considerat cel 
care face tranziția către muzica mult mai grea 
a lui Verdi. Îmi este greu să decid ca doar 
Donizetti ar fi ideal pentru mine. Trebuie să 
pun alături și pe Bellini cu muzica sa eterică, 
dar și viguroasă a Normei. Bineînțeles, 
muzica poetică și de multe ori eroică și 
pasională a lui Verdi care cere absolut tot de 
la un solist trebuie să o pun alături. Verdi este 
un Olimp al Operei! Gilda, Violetta, Medora, 
Desdemona și recent rolul mamut al Giseldei 
din Lombarzii mi-au oferit satisfacții 
profesionale extraordinare. Deci, nu mă pot 
hotărî doar pentru compozitor, ci pentru trei: 
Donizetti, Bellini și Verdi ! De la ei aș fi dorit o 
operă dedicată mie! 
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Din fericire, există compozitori 
contemporani, prieteni de-ai mei care au 
compus muzica superbă pentru mine. 
Este vorba de Flavio Motalla, elvețian și 
prieten al nostru din Zürich, compozitor 
de muzică de film la Hollywood care a 
compus special pentru mine 4 piese tip 
vocalize și pe care le-am înregistrat la 
Abbey Road Studios Londra împreună cu 
Orchestra Simfonică Regală din Londra 
dirijată de o legendă a muzicii de film 
John Scott. CD-ul a fost publicat de Solo 
Musica / Sony Music în 2016 și a avut 
un succes de care toți ne-am bucurat. 
Prima piesă »Canzonetta for soprano 
and orchestra« a acestui ciclu am 
prezentat-o în premieră absolută la Alte 
Oper Frankfurt într-un concert din 
decembrie 2017 și doresc să mai prezint 
și următoarele în concerte viitoare. Un 
alt compozitor pe care îl apreciez foarte 
mult este Marco Giubileo, face parte din 
orchestra Teatrului Scala di Milano unde 
cânta la violă. Am devenit prieteni în 
timpul repetițiilor mele cu Traviata la 
Scala în 2007. El a compus pentru mine 
cantata sacră »Preghiera e 
contemplazione« pentru soprană, cor și 
orchestră, »Inno del lunedi mattino« 
pentru soprană și orchestră de cameră, 
»Aria di Violaine« și »Orazione di Santa 
Brigida« pentru pian și soprană. La 
recitalul meu de la Ateneul București din 
7 iulie 2021 voi avea fericirea să 
interpretez »Orazione di Santa Brigida« 
în premieră absolută și sper ca și Marco 
să fie prezent. 
 Toate informațiile referitoare la 
activitatea mea profesională le puteți 
găsi pe pagina mea de internet 
www.mosuc.com 
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În actul artistic, publicul are un 
rol ESENȚIAL! Noi nu cântăm 
pentru noi, nu ar avea sens, ci 
pentru public. El face parte 
indirect din opera pe care o 
interpretăm. Cântul nostru este 
adresat celor care vor să 
crească sufletește și doresc să 
plece acasă mai bogați 
spiritual. Eu personal mă încarc 
energetic de la Dumnezeu, iar 
această energie o dăruiesc 
spectatorilor. La rândul său, 
publicul îmi oferă energia sa. 
Este un schimb de energie care 
ne ajută nouă tuturor. Această 
comunicare, cum spunea și 
Callas »este cel mai important 
lucru în viață. Face existența 
suportabilă. Și Arta este modul 
cel mai profund în care un om 
poate comunica cu alți oameni. 
Muzica este modul sublim de a 
spune lucrurile«. Acest citat 
atât de frumos și adevărat este 
și motto-ul meu din teza mea 
de doctorat referitoare la Tema 
nebuniei în opera italiană din 
prima jumătate a secolului al 
XIX-lea. 
 

Cât de important este 
publicul pentru un 
cântăreț de operă?
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Oh, aș putea spune că întâlnirea cu Fuego Paul Surugiu a fost 
una providențială. Îl știam pe Paul bineînțeles de la TV, din 
diversele concerte televizate, dar mi-a atras atenția într-o zi 
când l-am auzit cântând și vorbind în emisiunea sa »Drag de 
România mea«. Mi-a plăcut vocea sa caldă atât când vorbea, 
dar mai ales când cânta. Întâlnirea noastră se datorează unei 
foste eleve de-ale mele din ciclul primar, din timpul când am 
fost învățătoare la Iași, este vorba despre Mirela Pohodnicaru 
care, împreună cu soțul său Marius, are trupa de succes 
Alternativ din Iași. Ea colaborează de mai mult timp cu Fuego 
și dumneaei m-a recomandat. Iată cum se întoarce roata! 
Când era micuță, Mirela cânta superb și mereu i-am 
recomandat să rămână credincioasă muzicii și mă bucur că 
așa a făcut. Am fost foarte impresionată și emoționată când 
am auzit-o cântând după mulți ani în 2019 când am fost cu 
Christoph într-o vizită la Iași. Atunci i-a venit ideea de a vorbi 
cu Paul în ceea ce mă privește. Eu nu am luat ideea prea în 
serios, dar iată că în vara lui 2020 mă trezesc cu invitație din 
partea domniei sale în emisiunea sa. Astfel într-o zi din luna 
august 2020, am fost în platoul TVR 2 unde am înregistrat, 
emisiunea fiind transmisă pe data de 3 ianuarie 2021. Piesele 
înregistrate au fost aria Normei din opera Norma de Bellini, 
acompaniată de Vicențiu Perniu la pian, apoi o melodie a 
capella pe care eu o cânt în liturghia noastră ortodoxă în 
biserică »Pre Tine Te Lăudăm« de N.Lungu și împreună cu 
Paul am cântat o melodie pentru Crăciun pe muzica lui Dani 
Constantin. 

Cum a început colaborarea 
dintre dvs și Paul Surugiu 
pentru superba piesă – „Știu că 
vei regreta”? 
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Bineînțeles că după prezentarea 
monumentală pe care mi-a făcut-o 
Paul, a urmat un interviu care a arătat 
în mare activitatea mea internațională 
făcându-mă astfel cunoscută unui 
public foarte mare, audiența 
emisiunilor sale fiind extrem de mare. 
Atunci am prezentat pentru prima 
dată publicului român și premiul 
Oscar della lirica, premiu care 
încununează cariera mea de 30 de 
ani. Vocile noastre se potrivesc foarte 
bine și chiar a doua zi am hotărât să 
înregistrăm ceva împreună, așa cum 
au făcut-o Monserrat Caballé și 
Freddie Mercury. Nu credeam că acel 
moment sosește așa de repede și, 
chiar o lună mai târziu, în septembrie 
2020 am înregistrat monumentala 
piesă ȘTIU CĂ VEI REGRETA a 
maestrului Jolt Kerestely, nume 
important în muzica ușoară 
românească, pe versurile lui Narcis 
Constantin Avadanei, piesă pe care 
marea doamna Angela Similea a 
asemănat-o unei simfonii. Totul s-a 
petrecut foarte repede. Într-o zi am 
înregistrat piesa audio, în ziua 
următoare am făcut videoclipul în 
studioul maestrului Kerestely și după 
încă o zi am făcut un alt videoclip pe 
domeniul Știrbei din Buftea în fața 
bisericii din acel parc minunat. 

Succesul a fost 
fantastic, entuziasmul 
celor aproape 150 000 
de vizualizări dându-ne 
impulsul de a continua 
colaborarea. Maestrul 
Jolt Kerestely chiar a 
compus pentru mine pe 
1 ianuarie 2021 o piesă 
pe care aș dori să o 
înregistrez cât mai 
repede »Începe anul cu 
gânduri bune« pe 
versurile lui Narcis 
Constantin Avadanei. 
Întâlnirea aceasta 
providențială din august 
2020 a dat naștere unei 
prietenii cu un mare 
profesionist și mare 
patriot cum este Paul 
Surugiu, dar și unei 
prietenii cu un 
monument al muzicii 
ușoare românești, 
maestrul Jolt Kerestely, 
Joly cum îi spun 
prietenii. Pot să spun că 
sunt un om norocos!
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Opera Națională București a 
prezentat duminică, 30 mai, ora 
18:30, Gala Aniversară „Elena 
Moșuc 30”, un eveniment unic menit 
să celebreze cei 30 de ani de 
activitate artistică ai celebrei 
soprane.

La pupitrul dirijoral maestrul Daniel 
Jinga. Alături de Elena Moșuc, pe 
scenă au urcat și soliștii Operei 
Naționale București: Oana Andra, 
Daniel Magdal, Lucian Petrean și 
Alin Stoica. Conceptul regizoral a 
purtat semnătura lui Alexandru 
Nagy. Invitat special, Christoph 
Hebeisen. Cu participarea 
Orchestrei Operei Naționale 
București. Evenimentul a fost 
dedicat Zilei Românilor de 
Pretutindeni sărbătorită în acest an 
la data de 30 mai.
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Tuturor celor care 
îmbrățișează 

această artă sfântă 
le doresc multă 

putere de muncă, să 
aibă mare respect 
față de partiturile 

compozitorilor 
noștri geniali și față 

de public și mult 
succes și satisfacții 

pe măsură!

Elena Moșuc
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