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„Tara mea de glorii, tara mea de dor”, un concert
de exceptie al naistului Nicolae Voiculet
Muzeul National al Literaturii Romane va gazdui marti, 4 septembrie 2018,
un concert de exceptie al maestrului Nicolae Voiculet - „Tara mea de glorii,
tara mea de dor”. Evenimentul va avea loc de la ora 19.00, la sediul din Strada
Nicolae Cretulescu nr. 8.
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Nicolae Voiculet este dintre demnii aparatori si continuatori ai valorilor autentice, se arata in
comunicatul MNLR, dedicandu-se unui instrument complex cu sonoritati divine precum naiul.
Proiectul muzical este gandit ca fiind unul de promovare a identitatii romanesti si de
redescoperire a valorilor nationale, de aceea poarta un titlu incarcat de energia eminesciana –
„Tara mea de glorii, tara mea de dor”.
Artistul a vazut lumina zilei la Sinaia, intr-o zi de iarna si a urcat pe scena inca de la varsta de 5
ani, cantand alaturi de orchestre mari ale vremii. A continuat prin a participa la cele mai
prestigioase festivaluri de creatie, obtinand de fiecare data locul I, atat pentru maniera
interpretarii vocale, cat si pentru cea dirijorala. A urmat cursurile Liceului de Muzica „George
Enescu” si a fost introdus de catre profesori in studiul pianului, insa de la 12 ani tatal sau l-a
indrumat in deslusirea tainelor si esentei marii muzici si a naiului. inca de la primul contact cu
naiul, artistul s-a contopit in sunetul duios al instrumentului si a constientizat ca menirea sa din
acel moment este aceea de a-i ocroti sunetul ca pe propria fiinta.

Nicolae Voiculet este unul dintre preceptorii esteticii frumosului muzical, care a cucerit intreaga
lume prin simtire, puritate si sensibilitate si a facut cunoscuta traditia poporului sau prin sunet in
peste o suta de concerte, in diverse colturi ale lumii. A colaborat cu Orchestra Filarmonica din
Viena, Stockholm, Praga, a avut evolutii artistice in lumea araba, dar si in Japonia, America de
Nord si America de Sud. A urcat pe scene de mare prestigiu artistic din Cehia, Franta, Austria,
Ungaria, Turcia, SUA, Canada, Germania, Japonia, India, Spania si Italia alaturi de mari
muzicieni ai lumii.
Indiferent de genul muzical pe care il abordeaza si de publicul caruia i se adreseaza, ramane
acelasi om de valoare si muzician complex, a carui unica dorinta si motivatie este vindecarea
oamenilor prin sunet. Nicolae Voiculet reuseste la fiecare aparitie pe scena sa evidentieze
puterea fara seaman a folclorului si a autenticitatii romanesti.
Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.
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