
Clarinetul ii aduce premii
A vazut la televizor un concert care i-a schimbat viata. Elev in clasa a VIII-a la Liceul de Arta, Dragos
Tarca s-a indragostit de sunetul clarinetului. Dupa trei ani de studiu intens, a ajuns printre cei mai buni
intepreti din tara. El este ultimul candidat al sectiunii ''Arte'', dar si cel care va inchide campania-concurs
''Premiaza-ti elitele !''. Azi incepe votarea electronica!

 Avea doar 11 ani atunci cand urmarea cu nesat concerte de clarinet la televizor. I-a placut atat de mult
cum suna acest instrument, incat a cautat zile in sir detalii pe internet despre clarinet. La acea vreme,
Dragos Tarca studia pianul si a hotarat sa renunte la orele de joaca, pentru a incepe sa studieze si
clarinetul sub indrumarea profesorului Andrei Craciun. De atunci, este nedespartit de clarinetul sau, pe
care l-a inchiriat de la Biblioteca Muzicala din Sibiu. Pentru a-l pastra, trebuie sa demonstreze ca-l
foloseste, asa ca exerseaza cateva ore pe zi. „Il am tot timpul la mine. O data pe luna trebuie sa merg la
Biblioteca Muzicala sa le cant celor de acolo sau sa le arat diplomele obtinute la concursuri. Nu platesc
niciun ban pentru inchirierea clarinetului, dar trebuie sa demonstrez ca-l folosesc", spune Dragos.
 Tanarul sibian viseaza sa devina un clarinetist renumit, asa cum sunt cei pe care ii urmareste la televizor

 Pasiune mostenita de la tata

 Tanarul spune ca pasiunea sa pentru muzica nu este intamplatoare. Sustine ca mosteneste aceasta pasiune
de la tatal sau, care in copilarie a studiat percutia. Din pacate, parintele sau nu a avut ocazia sa faca
performanta, ci doar a cantat pe la nunti si alte evenimente. Dragos nici nu vrea sa conceapa sa renunte la
pasiunea sa, iar visul sau este sa ajunga
 clarinetist. „Vreau sa urmez Facultatea de la Cluj, iar visul meu este sa sa ajung clarinetist. In prezent
studiez si pianul, dar in facultate vreau sa ma axez doar pe clarinet", sustine tanarul. Pana in prezent a
obtinut patru diplome la clarinet. In anul 2007, in clasa aVI-a, obtinut la Concursul de Interpretare
Instrumentala, premiul I, la etapa zonala. Un an mai tarziu, in clasa aVII-a, tot pe primul loc s-a clasat la
Concursul National de Interpretare Instrumentala, etapa zonala. Tot in 2008 a reusit unul dintre cele mai
bune rezultate din palmaresul sau: mentiunea I la Concursul de Interpretare Instrumentala clasele
III-VIII, etapa pe tara, iar la concursul international „Sigismund Toduta" a luat premiul II.

 Un elev popular

 Toti elevii liceului de Arta il cunosc pe Dragos. Drept dovada, cand reporterii Monitorului de Sibiu au
mers sa stea de vorba cu tanarul la Liceul de Arta, unde acesta invata, toti colegii s-au bucurat pentru
faptul ca „o sa apara in ziar". Zeci de elevi l-au aplaudat de la balcoanele liceului si i-au transmis
incurajari. „Sa castigi premiul, pentru ca esti cel mai bun", i-au transmis colegii de scoala. Totusi, o parte
dintre tinerii de varsta lui nu prea inteleg pasiunea lui Dragos pentru clarinet si il descurajeaza spunandu-i
ca nu are niciun viitor ca si clarinetist, ca aceasta pasiune a sa nu-i va asigura un trai decent. Elevul nu-i ia
insa in seama. Este sprijinit si incurajat de parintii sai si este foarte sigur ca va ajunge un clarinetist de
renume si va concerta in toate tarile lumii. „Unora dintre prietenii mei li se pare ciudat sa cant la clarinet,
dar unii ma sustin si sunt alaturi de mine. Colegii din cartier imi spun ca de ce imi petrec atat de mult timp
cantand la clarinet, ca aceasta pasiune a mea nu-mi va asigura un venit sigur", marturiseste olimpicul.

 Isi doreste un clarinet

 Daca in prezent clarinetul este inchiriat de la Biblioteca Muzicala, dorinta lui Dragos este sa isi cumpere
unul. Daca va castiga marele premiu in valoare de 1.500 de lei, oferit de Monitorul de Sibiu si
Continental Automotive Systems, isi va cumpara un clarinet al sau.
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 Rafinament

 Clarinetul este un instrument muzical de suflat din lemn cu ancie simpla si corp cilindric. A fost inventat
in jurul anului 1690 in Germania, ca derivat al instrumentului baroc numit chalumeau. Muzica culta
pentru clarinet a fost scrisa incepand cu barocul tarziu - primul compozitor care a folosit clarinetul este
Jean-Philippe Rameau. De la Clasicismul vienez si pana astazi, s-a scris pentru clarinet solist, dar a fost
introdus si in ansamblurile de camera sau in orchestra simfonica.

 Dragos Tarca l olimpic
 „Cea mai frumoasa amintire a mea este ziua in care  am obtinut locul I la prima olimpiada la care am
participat. Nu nu am emotii, pentru ca, atunci cand stii ce ai de facut, emotiile nu mai au efect"
  

Cuvinte cheie: liceul de arta sibiu  campanii concurs monitorul sibiu  premiaza-ti elitele  biblioteca
muzicala sibiu
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