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REZUMAT 
În teritoriul vast și complex al culturii muzicale române 
moderne, personalitatea maestrului Aurel Stroe se 
impune în primul rând prin valoare și originalitate, 
calități care nu facilitează deloc accesul la semnificațiile 
ultime ale artei sale sonore. Având propriul său sistem de 
gândire (articulat pe baza confluenței multor aspecte 
provenind din culturi, vârste și timpuri diferite), foarte 
puțin explicitat în spațiul public de către domnia sa sau 
de către alți muzicologi, fiind un compozitor aproape 
ermetic, Aurel Stroe se cere cunoscut, aprofundat, cu 
insistența celui care este capabil de un mare efort în 
acest sens. Lucrarea pe care intenționăm să o 
surprindem în mod pedagogic prin intermediul unei 
audiograme este Mandala avec une polyphonie 
d’Antonio Lotti pour orchestre avec une petite formation 
chorale, compusă în 1996-1997 de către Aurel Stroe. 

Cuvinte cheie 

Mandala, Crucifixus, audiogramă, modernitate, 
simfonism. 

INTRODUCERE 
Muzica contemporană reprezintă o provocare nu numai 
pentru publicul larg sau pentru cel în formare, ci și pentru 
muzicienii profesioniști – care nu au adeseori dezvoltată 
o cunoaștere și o înțelegere profundă a acestei muzici. 
Muzica contemporană implică insistența prealabilă 
asupra unui univers semantic, cultural, istoric și social cu 
totul diferit de elementele comune cu care este asociată 
muzica cultă clasică sau romantică. În absența acestor 
elemente antecedente actului audiției și înțelegerii 
muzicii, nu se poate ajunge la expresivitatea finală a 
opusurilor compuse în veacul contemporan nouă.  
În teritoriul vast și complex al culturii muzicale române 
moderne, personalitatea maestrului Aurel Stroe se 
impune în primul rând prin valoare și originalitate, 
calități care nu facilitează deloc accesul la semnificațiile 
ultime ale artei sale sonore. Având propriul său sistem de 
gândire (articulat pe baza confluenței multor aspecte 
provenind din culturi, vârste și timpuri diferite), foarte 
puțin explicitat în spațiul public de către domnia sa sau 
de către alți muzicologi, fiind un compozitor aproape 
ermetic, Aurel Stroe se cere cunoscut, aprofundat, cu 
insistența celui care este capabil de un mare efort în acest 
sens.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In the vast and complex landscape of the modern 
Romanian musical culture, the personality of maestro 
Aurel Stroe is remarkable firstly because of his value and 
originality, qualities which do not facilitate the access to 
the ultimate meanings of his music. With his own system 
of thought (articulated based on the confluence of many 
aspects associated with different cultures, ages and 
epochs), with very little analysis in the public space by 
himself or by other musicologists, as he is an almost 
hermetic composer, Aurel Stroe’s work has to be 
attentively analysed, with the minuteness of a person 
capable of great effort in this area. The composition that 
we intend to analyse from a pedagogical point of view 
with the help of an audiogram is Mandala avec une 
polyphonie d’Antonio Lotti pour orchestre avec une 
petite formation chorale, composed in 1996-1997 by 
Aurel Stroe.  
Keywords 
Mandala, Crucifixus, audiogram, modernity, 
symphonism. 

INTRODUCTION 
Contemporary music represents a challenge not only for 
the general public or for future musicians, but also for 
professional musicians – who often lack a deep 
knowledge and understanding of this music. 
Contemporary music entails a prior focus on a semantic, 
cultural, historical and social universe which is 
completely different from the common elements usually 
associated with classical or romantic music. In the 
absence of these elements which precede the process of 
listening to and understanding the music, the final 
expressiveness of the opuses composed in the last century 
is impossible to achieve.  
In the vast and complex landscape of the modern 
Romanian musical culture, the personality of maestro 
Aurel Stroe is remarkable firstly because of his value and 
originality, qualities which do not facilitate the access to 
the ultimate meanings of his music. With his own system 
of thought (articulated based on the confluence of many 
aspects associated with different cultures, ages and 
epochs), with very little analysis in the public space by 
himself or by other musicologists, as he is an almost 
hermetic composer, Aurel Stroe’s work has to be 
attentively analysed, with the minuteness of a person 
capable of great effort in this area.  
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Pentru asemenea efort este nevoie de o motivație 
suplimentară, dar și de o metodologie de înaltă calitate 
ideatică a prezentării operei sale,  care are o componentă 
culturală, teoretică, ideatică, filozofică de mare amploare 
și profunzime, care presupune demersuri multiple și 
interdisciplinare în zone incomensurabile, nu doar diferite 
(după cum le numea chiar domnia sa). Care sa fie motivul 
pentru care un compozitor ar dori integrarea, în opera sa, 
a unor elemente atât de eterogene, păstrând totuși 
condiția supremă a asigurării unității lucrării? Cum să 
poată fi posibilă crearea unei astfel de unități în condițiile 
fuzionării unor influențe atât de diferite, care exercită – 
fiecare dintre ele – o reală presiune asupra creației 
muzicale unitare?  
Aceasta este motivația care ne-a făcut să aprofundăm cu 
această ocazie un fenomen întâlnit în partiturile 
maestrului, care se regăsește parțial și în activitatea 
grafică a colegilor săi de generație: anumite segmente 
non-clasice ale notației muzicale, care apelează la 
pictograme care facilitează interpretarea și înțelegerea 
muzicii.  

MANDALA DE AUREL STROE – 
ANALIZĂ ȘI AUDIOGRAMĂ 
Pornim de la faptul că există două tipuri de audiții: 
„audiția pasivă, când nu ne dăm seama dacă ascultăm 
conștient când ne plimbăm sau pasiv la orele de muzică 
de la școală (...) și audiția activă-realizată în mediul 
educațional prin audiții cu sarcini de lucru, dirijată de 
către o persoană specializată, care poate să conducă la 
însușirea unor noțiuni și informații muzicale, încercând 
să formeze un gust muzical ascultătorului, (...) cu 
posibilitatea identificării pe partitură a anumitor fraze 
muzicale“ (Homone, 2020), iar audiția realizată în mod 
profesionist în mediul universitar academic se încadrează 
în cea de a doua ipostază.  
Particularizăm așadar cercetarea noastră asupra muzicii 
lui Aurel Stroe și asupra înțelegerii sale în mediul 
studențesc, în care regăsim datele cele mai potrivite 
pentru cunoașterea unei astfel de muzici complexe și 
complicate. La rândul ei, audiția activă poate fi realizată 
cu partitura în față, sau în mod mental. La cursuri se 
practică prea puțin acest ultim tip de audiție, 
preferându-se audiția ghidată de partitură (care are 
beneficiile urmăririi și înțelegerii actului grafic al 
muzicii). Dar, din experiența personală întreprinsă alături 
de studenții Facultății de Muzică ai Universității 
Transilvania din Brașov, am realizat faptul că este 
necesar și un tip de audiție mentală, în absența căreia 
studenții nu sunt întotdeauna capabili să analizeze o 
muzică în absența suportului ei scris. Un profesionist 
trebuie însă să fie capabil să vizualizeze interior muzica 
pe care o ascultă și pe care încearcă să o înțeleagă.  
În anii 70, pedagogul, compozitorul, pianistul și 
organistul belgian Jos Wuytack a dezvoltat un concept 
nou privitor la audiția muzicală: muzicograma, ce previne 
pierderea atenției și facilitează înțelegerea actului 
muzical în cadrul audiției. Dat fiind faptul că „ascultarea 
și înțelegerea muzicii nu trebuie privite drept un proces 
doar cognitiv sau doar emoțional, deoarece reprezintă un 
proces complex în care se împletesc elemente senzoriale, 

 

For such effort one needs an additional motivation, but 
also a high quality methodology in presenting his oeuvre, 
which has a rich and deep cultural, theoretical, 
philosophical component, involving multiple and 
interdisciplinary approaches in areas that are incalculable, 
not only different (as he called them). What could be the 
reason why a composer would want to integrate in his 
oeuvre such heterogeneous elements, while preserving 
the supreme condition of ensuring the unity of his work? 
How can such a unity be possible in the context of fusing 
together such different influences, which exert – each of 
them – a real pressure on the unitary musical creation? 
This is the motivation which has driven us to investigate 
in more depth in this study the maestro’s compositions, 
partially reflected in the graphic creation of his 
generation: certain neo-classical segments of the musical 
notation, in which he resorts to pictograms in order to 
facilitate the interpretation and understanding of the 
music. 
 MANDALA BY AUREL STROE-
ANALYSIS AND AUDIOGRAM  
We start from the fact that there are two types of 
auditions: “the passive audition, when we are not aware 
that we are listening while we walk or sit in a music class 
at school (...) and active audition – taking place in the 
educational environment through auditions with work 
tasks, conducted by a professional, who can lead to the 
acquisition of musical notions and information, trying to 
form the listener’s musical taste, (...) with the possibility 
of identifying certain musical fragments in the score” 
(Homone, 2020) (our translation), while the professional 
audition organized at the university fits into the second 
category. 
Thus, our research will focus on Aurel Stroe’s music and 
on its understanding among music students, who are 
equipped to become accustomed with such complex and 
complicated music. In its turn, active audition can be 
accomplished with the score before one’s eyes or 
mentally. In class, the latter type of audition is practiced 
very little, the audition guided by the score being 
preferred (which offers the benefit of following and 
understanding the graphic representation of music).  
However, based on my personal experience of working 
with the students of the Faculty of Music of Transilvania 
University of Brașov, I realized that the mental audition 
is necessary too, as without it students are not always 
capable of analysing music in the absence of its written 
support. Professional musicians must be able to visualize 
inside them the music they are listening to and trying to 
understand. 
In the 1970s, the Belgian teacher, composer, pianist and 
organist Jos Wuytack developed a new concept 
concerning musical audition: the musicogram, which 
prevents the loss of attention and facilitates the 
understanding of music during the audition. Given that 
“listening to and understanding music must not be 
regarded as a simply cognitive process or a simply 
emotional one, because it is a complex process which 
combines sensorial, emotional and rational elements” 
(Willems, 1956), this fact is even more valid in the case 
of the music composed by Aurel Stroe – “a name of a 
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emoționale și raționale“ (Willems, 1956), acest fapt este 
cu atât mai solicitant în privința muzicii lui Aurel Stroe – 
„nume de o deosebită rezonanță pe toate meridianele 
lumii“ (Constantinescu, 2008). 

Muzicograma este o modalitate de a reprezenta grafic 
aspecte esențiale ale melodiei, ritmului și a altor elemente 
importante prin desene, culori, forme și alte coduri 
grafice, fiind o resursă didactică adjuvantă în înțelegerea 
actului muzical conex. Muzicograma (un fel de 
audiogramă) contribuie la înțelegerea opusului audiat (cu 
sau fără partitură) prin faptul că se pot observa cu 
ușurință sporită modul compunerii unui lucrări, 
particularitățile generale de limbaj muzical, 
caracteristicile stilistice ale epocii care se reflectă în 
respectiva lucrare.  

Audierea unei muzici dificile necesită cu atât mai mult un 
moment consistent de familiarizare a ascultătorilor 
(studenților, în cazul nostru) cu elementele esențiale ale 
lucrării, trasându-se și cerințe cu privire la ceea ce ar 
trebui urmărit în cadrul audiției (inclusiv posibila 
recunoaștere a unor teme deja intonate, posibila detectare 
a unor elemente de noutate sau originalitate).  

Aurel Stroe s-a distins ca unul dintre cei mai importanţi 
creatori români ai veacului al XX-lea, având o condiţie 
foarte specială în veacul marilor epigoni, al marilor 
avangardişti: „în secolul individualismului extrem, Aurel 
Stroe a fost cel care a păstrat - într-un mod foarte original 
- rigoarea tradiţiei în ceea ce are ea mai flexibil şi mai 
frumos. Aurel Stroe foloseşte arhetipuri originale, privite 
şi incluse în opera de artă într-un mod foarte personal“ 
(Coroiu, 2018).  

Lucrarea pe care intenționăm să o surprindem în mod 
pedagogic prin intermediul unei muzicograme este 
Mandala avec une polyphonie d’Antonio Lotti pour 
orchestre avec une petite formation chorale, compusă în 
1996-1997 de către Aurel Stroe. Legătura dintre muzică 
și filozofie este deosebit de longevivă, dar în acest caz ea 
determină însăși semantica operei de artă: „mai degrabă 
decât să vadă rolul filozofiei ca fiind de a determina 
natura obiectului muzical, filosofia este transmisă chiar 
de muzică. Această idee este explorată prin interacțiunea 
dintre filozofie și muzică în modernitate, care este în 
mare parte ignorată. (a...) Filosofia a conceput sensul și 
natura muzicii“ (Bowie, 2007). 

Mandala este, în spațiul spiritual hindus și budist, un 
simbol circular construit în jurul unei axe, o diagramă 
geometrică necesară concentrării atenției în meditația din 
ritualurile vedice; ea poate fi o imagine sintetică a 
organizării întregului cosmos. Mandala este contemplată 
până când imaginea este interiorizată, fiind asociată cu 
texte recitate. Simbolul se regăsește și în alte culturi ale 
umanității, dar și în creștinism, elemente similare putând 
fi găsite în cadrul crucii celtice sau în alte forme conexe 
reprezentate pe vitraliile sau pe pavimentele mozaicate 
ale catedralelor. 

 

special resonance on all the meridians of the world” 
(Constantinescu, 2008). 

The musicogram is a means of graphically representing 
essential aspects of melody, rhythm and other important 
elements through drawings, colours, shapes, and other 
graphic codes, constituting an adjuvant didactic resource 
in understanding the related musical process. The 
musicogram (a sort of audiogram) contributes to 
understanding the opus in the audition (with or without 
the score) because it easily highlights the way the music 
was composed, the general features of the musical 
language, the stylistic characteristics of the period which 
are reflected in that composition. 
The audition of a difficult musical piece requires a more 
consistent moment of listeners (students, in this case) 
becoming familiar with the essential elements of the 
composition, at the same time being assigned tasks about 
what the focus of interest should be during the audition 
(including recognizing themes that have already been 
intoned, detecting certain novel and original elements). 

Aurel Stroe distinguished himself as one of the most 
important Romanian composers of the twentieth century, 
having a very special condition in the age of the great 
epigones, of the great avant-garde: “in the century of 
extreme individualism, Aurel Stroe was the one who kept 
- in a very original way - the rigor of tradition in what it 
has more flexible and beautiful. Aurel Stroe uses original 
archetypes, viewed and included in the work of art in a 
very personal way” (Coroiu, 2018). 

The composition that we intend to analyse from a 
pedagogical point of view with the help of a musicogram 
is Mandala avec une polyphonie d’Antonio Lotti pour 
orchestre avec une petite formation chorale, composed in 
1996-1997 by Aurel Stroe – “a name of special resonance 
on all the meridians of the world” (Constantinescu, 
2008).  

The connection between music and philosophy is very 
old, but in this case it determines the very semantics of 
the work of art: “rather than seeing the role of philosophy 
as being to determine the nature of the object ‘music’, the 
philosophy is conveyed by music itself. This idea is 
explored via the interaction between philosophy and 
music in modernity which is largely ignored.  (...) The 
philosophy has conceived of the meaning and nature of 
music” (Bowie, 2007). 

Mandala is, in the spiritual Hindu and Buddhist space, a 
circular symbol built around an axis, a geometrical 
diagram necessary to focus the attention in the meditation 
of Vedic rituals; it can represent a synthetic image of the 
organization of the entire universe. Mandala is 
contemplated until the image is interiorized, being 
associated with chanted texts. The symbol can also be 
found in other cultures throughout the world, but also in 
Christianity, similar elements are present in the Celtic 
cross or in other associated forms represented on stained 
glass or on the mosaic pavements of cathedrals. 
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Figura 1 - Mandala lui Vishnu 

 

Lucrarea Mandala are în centrul său simbolul (deformat) 
al celebrului Crucifixus de Lotti, un compozitor al primei 
jumătăți a veacului al XVIII-lea, care pare o conviețuire 
paradoxală între linii de forță ale istoriei și culturii 
umanității. O întâlnire incomensurabilă – așa cum o 
numea maestrul Aurel Stroe – între realități care sunt 
greu de asimilat unei singure opere muzicale, care trebuie 
să fie neapărat unitară pentru a salva condiția esențială a 
valorii sale. Suprarealismul întrunește condițiile stilistice 
de a subsuma această realitate artistică complexă, prin 
faptul că permite asocierea imaginativă a unor elemente 
aparent paradoxale, dar desigur cu substrat semantic 
profund.  
Devine cu atât mai necesară realizarea unei 
muzicograme, chiar și în cazul studenților din 
învățământul universitar, care se presupune că dețin 
cunoștințe avansate în domeniu. Totuși, lucrarea este atât 
de dificilă și pentru un profesionist experimentat al 
muzicologiei, încât procedeul devine o metodă foarte 
eficientă. Vom începe prin a descrie pe scurt principalele 
momente ale lucrării (aparent eterogenă), pentru a 
explicita ulterior muzicograma pe care o propunem spre 
asociere.  

Prima parte (Augmentation en boule de neige) pornește 
de la două elemente care se amplifică treptat: un prim 
segment ritmic intonat de câteva instrumente de percuție, 
urmat de un acord de tip cluster, preluat de celelalte 
instrumente din același grup timbral. Cele două segmente 
câștigă treptat în amploare și în lungime, prin 
valorificarea minimalistă a datelor inițiale, ajungându-se 
până la suprapunerea complexă a celor două planuri. 

 

 
Figure 1 - Mandala of Vishnu 

 

Mandala has in its centre the (deformed) symbol of the 
famous Crucifixus of Lotti, a composer from the first half 
of the 18th century, which seems a paradoxical 
cohabitation of various directions in the history and 
culture of humankind. An unexpected encounter – as 
maestro Aurel Stroe called it – between realities which 
are hard to assimilate to a single musical work, which has 
to be unitary in order to save the essential condition of its 
value. Surrealism meets the stylistic conditions to be 
subsumed under this complex artistic reality, because it 
allows the imaginative association of certain apparently 
paradoxical elements, but with a deep semantic substrate. 
Drawing up a musicogram becomes all the more 
necessary, even in the case of university students, who 
are supposed to have advanced knowledge in this field. 
However, the composition is so difficult even for an 
experimented professional musicologist that the 
procedure becomes a very efficient method. We will start 
by offering a brief description of the main moments of 
the (apparently heterogeneous) composition, to 
subsequently explain the associated musicogram we are 
proposing.  

The first part (Augmentation en boule de neige) starts 
from two elements which amplify gradually: a first 
rhythmic segment intoned by several percussion 
instruments, followed by a cluster chord, taken over by 
the other instruments in the same timbre group. The two 
segments become increasingly ample and long, by a 
minimalist exploitation of the initial data, leading to a 
complex overlap of the two levels. 
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Figura 2 – Mandala de Aurel Stroe, Augmentation 

(manuscrisul autorului) 
 

Partea a doua (Multimobile 1 aux elements 
retrogradables) propune, în tradiția maestrului, un set de 
multimobile intonate de cele trei grupe instrumentale 
orchestrale (instrumente cu coarde, de suflat și de 
percuție), având o desfășurare independentă unele față de 
celelalte, cu momente de întâlnire precise marcate la 
nivelul derulării timpului fizic. Întocmai ca în Simfonia 
despărțirii de J. Haydn, muzicienii încetează pe rând să 
cânte, rarefiind practic discursul muzical. 

 

 
Figura 3 - Mandala de Aurel Stroe, Multimobile 

(manuscrisul autorului) 

 

Partea a treia (Rarefaction-region du manieur de gravite) 
se desfășoară într-un tempo din ce în ce mai lent, fiind 
conectată (după notațiile autorului) cu scrierile despre 
suprarealism ale lui André Breton (1896 - 1966), el însuși 
poet, eseist, editor, critic literar și fondator al acestui 
curent, alături de Salvador Dalí. Procesul de rarefiere și, 
de fapt, întreaga lucrare stau deci sub semnul 
suprarealismului, cel care pune în valoare imaginația 
spontană, irațională în creația din prima jumătate a 
secolului al XX-lea. 

 

 
Figure 2 – Mandala by Aurel Stroe, Augmentation 

(the author's manuscript) 
The second part (Multimobile 1 aux elements 
retrogradables) proposes, in the maestro’s specific 
manner, a set of multi-mobiles intoned by the three 
groups of instruments in the orchestra (string, wind, and 
percussion instruments), each with an independent 
evolution from  the others, with precise meeting moments 
marked at the level of the physical time. Just like in J. 
Haydn’s Farewell Symphony, the musicians stop playing 
one after the other, practically rarefying the musical 
discourse. 

 

Figure 3 - Mandala by Aurel Stroe, Multimobile 
(the author's manuscript) 

 

Part three (Rarefaction-region du manieur de gravite) 
unravels in an increasingly slower tempo, being 
connected (based on the composer’s notations) to the 
writings on surrealism by André Breton (1896 - 1966), 
who was also a poet, essayist, editor, literary critic and 
founder of this movement, along with Salvador Dalí. The 
rarefaction process and, in fact, the entire composition, 
bear the mark of surrealism, which highlights the 
spontaneous, irrational imagination in the works of the 
first half of the 20th century. 
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Figura 4 – Mandala de Aurel Stroe, Rarefaction 
(manuscrisul autorului) 

 
Partea a patra reprezintă din nou un paradox, un Choral 
inharmonique alcătuit din multifonice intonate de 
instrumentele de suflat din lemn (o tehnică folosită 
frecvent de către maestrul Aurel Stroe. Multifonicele sunt 
structuri sonore moderne care extind tehnica sonoră a 
unui instrument monodic de suflat (sau în cazul vocii 
umane), permițând realizarea mai multor sunete (în 
general patru) în același timp (un fel de polifonie 
eflorescentă, născută dintr-o singură linie melodică).  

 
Figura 5 - Mandala de Aurel Stroe, Choral 

(manuscrisul autorului) 
 

Semnificativ este faptul că apar patru întreruperi ciudate 
ale discursului muzical, marcate de un singur acord 
intonat de un instrument cu un timbru îndelung căutat de 
maestru: flauti choroi (cu adaos de clarinet și percuție); 
interesantă este și numerotarea paginilor care conțin 
aceste acorduri care fragmentează discursul (propunând 
un moment de reflexie), paginația fiind notată cu bis, nu 
cu un număr separat. 
Această timbralitate atât de căutată de autor este un 
mijloc de expresie relevant, căci „percepția timbrului este 
o funcție directă a proprietăților fizice ale sursei sonore. 
În acest caz, el descrie proprietăți fizice perceptibile 
relevante ale obiectelor sonore și ale rolurilor acestora în 
percepția sunetelor instrumentelor muzicale, în plus față 
de rolurile majore jucate de atributele perceptive, cum ar 
fi evidențierea înălțimii, anvelopa spectrală și 
rugozitatea“ (Beauchamp, 2007). 

 

 
Figure 4 – Mandala by Aurel Stroe, Rarefaction 

(the author's manuscript) 
The fourth part represents a new paradox, a Choral 
inharmonique made up of multiphonics intoned by the 
woodwind instruments (a technique used frequently by 
maestro Aurel Stroe). The multiphonics are modern 
sonorous structures which expand the sonorous technique 
of a monodic wind instrument (or of the human voice), 
allowing several sounds (generally four) to be produced 
at the same time (a sort of efflorescent polyphony, born 
out of a single melodic line). 

 

Figure 5 - Mandala by Aurel Stroe, Choral 
(the author's manuscript) 

 It is also worth mentioning that there are four strange 
interruptions in the musical discourse, marked by a single 
chord intoned by an instrument with a timbre which the 
maestro had long sought: choroi flutes (with additional 
clarinet and percussion); it is also interesting to notice the 
numbering of the pages which contain such chords that 
fragment the discourse (proposing moments of 
reflection), the pages being marked by bis, not by a 
separate number. 

This timbre so sought after by the author is a relevant 
means of expression, for “timbre perception is a direct 
function of the physical properties of the sound source. In 
this case, it describes perceptually relevant physical 
properties of sound objects and their relative roles in the 
perception of musical instrument sounds, in addition to 
the major roles played by perceptual attributes such as 
pitch salience, spectral envelope, and roughness” 
(Beauchamp, 2007). 
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Figura 6 - Mandala de Aurel Stroe, Accord 

(manuscrisul autorului) 
 
Partea a cincea face referire la unul din tablourile 
pictorului, sculptorului și scriitorului franco-american 
Marcel Duchamp (1887–1968), un maestru al artei 
conceptuale, al dadaismului și al cubismului. Aurel Stroe 
portretizează sonor acest tablou într-o modalitate vocal-
simfonică ce înglobează și vocile corale, urmate de o 
tranziție Adagio ce face trecerea spre axul central al 
Mandalei.  
Acesta este reprezentat de apariția (deformată, în sensul 
suprarealist al cuvântului) lucrării lui Antonio Lotti 
(1667-1740), unul din compozitorii reprezentativi ai 
Barocului venețian: Crucifixus. După o scurtă introducere 
instrumentală, apar pe rând cele 8 voci corale prezentate 
în divisi (de la cea mai gravă la cea mai înaltă), cu tema 
originară (în do minor) a segmentului esențial al 
Crezului.  

 
Figura 7 - Mandala de Aurel Stroe, Crucifixus 

(manuscrisul autorului) 

 

 
Figure 6 - Mandala by Aurel Stroe, Accord 

(the author's manuscript) 
The fifth part makes reference to one of the paintings of 
the French-American painter, sculptor and writer Marcel 
Duchamp (1887–1968), a maestro of conceptualism, 
Dadaism and Cubism. Aurel Stroe describes this painting 
with the help of sounds through a vocal-symphonic 
method which also encompasses choral voices, followed 
by an Adagio transition to the central axis of the 
Mandala.  

This is the representation (deformed, in the surreal 
meaning of the word) of Crucifixus, the work by Antonio 
Lotti (1667-1740), one of the representative composers of 
the Venetian Baroque. After a short instrumental 
opening, the composer introduces in turn 8 choral voices 
presented by the divisi (from the lowest to the highest), 
with the original theme (in C minor) of the essential 
segment of the Apostolicum. 

 
Figure 7 - Mandala by Aurel Stroe, Crucifixus 

(the author's manuscript) 
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Interesantă este și referința la unul din modelele epocii 
baroce în ceea ce privește repertoriul vocal-simfonic al 
missei, la Antonio Lotti (1667–1740), un compozitor 
italian cu o carieră legată indubitabil de spațiul venețian 
(unde a activat toată viața, cu excepția a doi ani, cât s-a 
mutat la Dresda). Catedrala San Marco din Veneția a fost 
martora activității sale muzicale, deținând acolo pozițiile 
de organist și maestro di cappella, compunând într-o 
mare varietate de forme (de la misse și opere, la muzică 
instrumentală și corală). E drept că această versiune de 
Crucifixus este una dintre cele mai impresionante, citarea 
sa (deformată în sensul pozitiv al recitirii sale în cheie 
modernă) fiind o mărturisire de credință, un mod sonor 
de a arăta convingerea că realitatea creștinismului stă în 
centrul vieții spirituale a omului.  
Din acest punct, lucrarea se prezintă ca o mare inversare 
a ceea ce am ascultat până acum, părțile fiind numerotate 
în sens invers: partea a patra bis reia ideea coralului 
inarmonic (cu cinci întreruperi ale acordurilor ce 
fragmentează desfășurarea globală), partea a treia bis se 
referă la aceeași rarefiere negativă, partea a doua bis 
reformulează multimobilele cu elemente retrogradabile, 
iar partea întâi bis propune diminuarea simetrică 
(conceptul invers al augmentării de tip bulgăre de zăpadă 
din primele măsuri ale lucrării).  
În actul componistic și analitic, forma muzicală nu este 
doar o înlănţuire de structuri prestabilite, ci se con-
formează chiar în autenticitatea şi spontaneitatea actului 
creativ: „intercondiţionarea structurilor care 
interacţionează în cadrul suflului operei muzicale este de 
natură arhitectonică în sensul că opera, de la un moment 
dat încolo, se determină pe sine însăşi cu forţa unui 
organism viu şi autonom“ (Coroiu, 2014). 

În consecință, audiograma atașată acestei 
desfășurări are următoarea expresie gra fică:  

 

Figura 8 – Mandala de Aurel Stroe, audiograma 

Schema de tip audiogramă arată – într-un mod simbolic – 
principalele segmente ale lucrării, modul lor de 
succesiune, organizarea generală a acesteia, fapt ce 
facilitează înțelegerea plenară a sensului adânc al 
opusului muzical. Se vizualizează astfel faptul că există o 
axă de simetrie în jurul căreia pivotează întreaga 
construcție, o axă ce are în inima ei simbolul primar al 
creștinismului: Sfânta Cruce. Crucea simbolizează jertfa 
supremă a Mântuitorului pentru curățirea păcatelor 
întregului neam omenesc, este altarul pe care – până 
astăzi, în mod concret în cadrul Sfintei Liturghii – se 
petrece aceeași jertfă fără seamăn.  
Crucea este „mijloc amar de vindecare, oricui vrea să se 
vindece de moarte. Domnul spune: Oricine voieşte să 
vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi 
să-mi urmeze Mie. Nu-i trimite pe oameni s-o apuce 
înainte la cruce, ci îi cheamă să vină după El, pentru că El 
a dus mai întâi Crucea. Înainte încă de a da glas acestei 
chemări, Mântuitorul a prezis suferinţele prin care va 
trece. A venit ca să arate că tot ceea ce oamenilor le pare 
cu neputinţă, se poate: a venit pentru ca să se poată“ 
(Velimirovici, 2007). 

 

Also interesting is the reference to one of the models of 
the Baroque era in terms of the vocal-symphonic 
repertoire of the Mass, Antonio Lotti (1667-1740), an 
Italian composer with a career undoubtedly linked to the 
Venetian space, where he worked all his life, except for 
two years, while he lived in Dresden). Saint Mark’s 
Basilica in Venice witnessed his musical activity, as he 
held there the positions of organist and maestro di 
cappella, composing in a wide variety of forms (from 
masses and opera, to instrumental and choral music).  
It is true that this version of Crucifixus is one of the most 
impressive, its quotation (distorted in the positive sense 
of its rereading in a modern key) being a confession of 
faith, a sonorous way of showing the conviction that the 
reality of Christianity lies at the heart of the spiritual life 
of man. 
From this point on, the work becomes the reversal of 
what we have been listening to so far, the parts being 
numbered in reverse: part four bis repeats the idea of the 
inharmonic choral (with five chord interruptions which 
fragment the global development), part three bis refers to 
the same negative rarefaction, part two bis reformulates 
the multi-mobiles with retrograde elements, while part 
one bis proposes a symmetrical reduction (the reverse 
concept of the snowball-like augmentation illustrated by 
the first notes of the composition). 
In the compositional and analytical act, the musical form 
is not just a chaining of predetermined structures, but 
con-forms in the very authenticity and spontaneity of the 
creative act: “the interconditioning of the structures that 
interact within the breath of the musical work has an 
architectural nature in the sense that the piece, from a 
certain point on, determines itself with the force of a 
living independent organism” (Coroiu, 2014). 
As a consequence, the audiogram attached to this 
development has the following graphic expression:  

 

Figure 8 – Mandala by Aurel Stroe, audiogram 
 
The audiogram-type diagram shows - in a symbolic way - 
the main segments of the work, their mode of succession, 
its general organization, which facilitates the full 
understanding of the deep meaning of the musical piece. 
We can thus visualize that there is an axis of symmetry 
around which the whole construction revolves, an axis 
that has at its heart the primary symbol of Christianity: 
the Holy Cross. The cross symbolizes the supreme 
sacrifice of the Saviour for the cleansing of the sins of the 
whole human race, it is the altar on which - until today, 
concretely during the Holy Liturgy - the same 
unparalleled sacrifice takes place. 
The cross is a “bitter means of healing, for anyone who 
wants to be healed of death. The Lord says: Whosoever 
will come after me, let him deny himself, and take up his 
cross, and follow me. He does not send people to the 
cross first, but calls them to come after Him, because He 
first carried the Cross. Before even giving voice to this 
call, the Saviour foretold the sufferings he would go 
through. He came to show that everything that people 
believe impossible is possible: he came so that it would 
be possible” (Velimirovici, 2006). 
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Crucea este încadrată de alte trei fenomene muzicale 
(prezentate în versiune recurentă în cea de a doua 
jumătate a lucrării): augmentarea de tip bulgăre de 
zăpadă (care contribuie la acumularea energiilor), 
secțiunea multimobilelor (care prezintă un grad mare de 
varietate interioară) urmată de rarefiere și coralul 
inarmonic – toate acestea integrate simbolului paradoxal 
al Mandalei.  
O parte a muzicii moderne a fost descrisă în termeni de 
„engineering: the music, like architecture, must have 
symmetrical and stable structure, a composer’s 
inspiration must be similar to that of a mathematician. 
One must first think of numbers and then integrate them 
in a musical composition. Indeed, numbers was the 
medieval term for music in general; it even occurs in 
Shakespeare. And numbers may be beautiful. There is 
nothing in sonorous geometry that negates an aesthetic 
ideal“ (Slonimsky, 2005). Muzica lui Aurel Stroe are o 
astfel de geometrie interioară ascunsă, care trebuie 
decriptată, iar audiograma nu face decât să ușureze acest 
proces.  

CONCLUZIE 
Aurel Stroe este mai mult decât un compozitor – „un 
gânditor liber de propriile sale gânduri, un muzician 
eliberat de presiunea propriei sale personalităţi. Acest 
fenomen presupune riscuri majore pentru exercitarea 
ulterioară a artei unui creator de cultură: fisurile 
conceptuale, „scăpate“ de sub controlul sever al 
conştiinţei creatoare – pot surpa eşafodajul care sprijină 
un act major, cu rezonanţe artistice multiple“ (Coroiu, 
2017). 
Icoană suprarealistă a lumii, concentrare de simboluri 
inexplicabile în altă manieră decât cea modernă, 
conviețuire paradoxală a unor realități incomensurabile 
(dar devenite compatibile în cadrul operei de artă), 
Mandala este una dintre cele mai mari capodopere ale 
artei moderne românești, evident insuficient cântată, 
studiată și înțeleasă, dar care ar trebui abordată exemplar 
și adecvat în repertoriile analitice de grad liceal și 
universitar.  Dar, așa cum spunea R. Taruskin: „doar 
jumătate din bătălie este câștigată. Autenticitatea falsă a 
fost expusă, dar autenticitatea adevărată - un pleonasm 
necesar - rămâne ascunsă“ (Taruskin, 1995).  
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The cross is framed by three other musical phenomena 
(presented in a recurring version in the second half of the 
work): the snowball-like augmentation (which 
contributes to the accumulation of energies), the 
multimobile section (which presents a high degree of 
interior variety) followed by the thinning and the 
inharmonic chorale - all integrated into the paradoxical 
symbol of the Mandala. 
Part of modern music has been described in terms of 
“engineering: the music, like architecture, must have 
symmetrical and stable structure, a composer’s 
inspiration must be similar to that of a mathematician. 
One must first think of numbers and then integrate them 
in a musical composition. Indeed, numbers was the 
medieval term for music in general; it even occurs in 
Shakespeare. And numbers may be beautiful. There is 
nothing in sonorous geometry that negates an aesthetic 
ideal” (Slonimsky, 2005). Aurel Stroe’s music has such a 
hidden inner geometry that it must be decrypted, and the 
audiogram only makes this process easier. 

CONCLUSION 
Aurel Stroe is more than a composer - a free thinker, with 
his own thoughts, a musician freed from the pressure of 
his own personality: “this phenomenon involves major 
risks for the subsequent exercise of the art of a culture 
creator: the conceptual cracks, “escaping” the severe 
control of the creative conscience - can overthrow the 
scaffolding that supports a major act, with multiple 
artistic resonances” (Coroiu, 2017). 
A surreal icon of the world, a concentration of 
inexplicable symbols in a manner different from the 
modern one, a paradoxical coexistence of immeasurable 
realities (which however became compatible within the 
work of art), Mandala is one of the greatest masterpieces 
of Romanian modern art, obviously insufficiently 
performed, studied and understood, which should 
nevertheless be approached exemplarily and 
appropriately in the analytical repertoires of high schools 
and universities. But, as R. Tarusklin said: “so only half 
the battle is won. The false authenticity has been 
exposed, but the true authenticity - a necessary pleonasm 
- remains hidden” (Taruskin, 1995). 

 


