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Cuvântul tehnică provine din limba greacă veche, unde termenul, „tehne,, 

înseamnă măiestrie, meșteșug, artă de a face un lucru bun. În aceeași măsură, 

conceptul de tehnică se îmbină cu arta instrumentală. Muzica are un impact 

emoțional pozitiv nu numai asupra psihicului, ci și asupra nivelului interacțional 

social. Asupra ascultătorului ea poate avea un rol important, contribuind la 

formarea personalității.  

Perfecționarea pianului și posibilitățile sale instrumentale aduc schimbări 

majore în tehnica sa. Tehnica pianului privită ca un ansamblu a mijloacelor cu 

care muzicianul își realizează intențiile, este utilă atât pedagogilor, cât și 

compozitorilor. Compozitorii sunt cei ce impun în compozițiile lor, rezolvarea 

anumitor probleme. Acest lucru se întâlnește și la alte instrumente. Marii pianiști 

fac trecerea de la tehnica simplă la o tehnică precisă. Interpreți desăvârșiți cum 

ar fi: Alfred Cortot(1877-1962), Vladimir Horowitz (1903-1989), Anton 

Rubinstein (1829-1894), Sviatoslav Richter (1915-1997), Clara Haskil (1895-

1960), Lazar Berman (1930-2005), Cella Delavrancea (1887-1991), Frantz Liszt 

(1811-1886), Dinu Lipatti (1917-1950) și alții au reunit deprinderile muzicale, 

talentul, vocația spre muzică cu studiul, ajungând la performanță. Pentru a putea 

cânta la pian cu adevărat bine și pentru a obține rezultate este nevoie de ani de 



studiu, cu un exercițiu temeinic. Interpretul are nevoie de acele calități 

înnăscute, dar și obținute prin muncă, consecvență.   

Dezvoltarea măiestriei artistice ar trebui să ocupe un loc important în 

munca interpretului. Unicitatea pianistului în realizarea tehnicii caracteristică 

acestuia, tehnică aparținând personalității psihice, a fost tratată de pianistul și 

pedagogul german Karl Adolf Martienssen (1881-1955). El pornește de la 

premisa că principala eroare a pedagogiei pianului, a fost, că a considerat 

tehnica pianistică drept o funcție mecanică ruptă de artă și de personalitatea 

artistului. Acestei paradigme i se opune înțelegerea tehnicii ca fiind o funcție 

artistic-creatoare, deplasând centrul pedagogiei de la primatul psihologicului, 

educația urmând a se face de la interior la exterior și nu invers. Răspunsul lui 

Martienssen este cu totul diferit. El consideră că tocmai elementele excepționale, 

copii-minune, trebuie să formeze un model a oricărei educații instrumentale, 

reprezentând un complex de funcții psiho-fizice adecvate ideal instrumentului. 

Intervine un element nou-voință conștient de act artistic.Concretizând aceste 

elemente, el o denumește voință creatoare de sunet (gândire muzicală). 

Atitudinea activă este caracteristică și e proprie naturilor înzestrate. 

Primul și cel mai simplu e simțul tonului, al înălțimii auzului muzical intern. 

Pentru pianiști el nu e esențial, slăbiciunea lui poate fi compensată. 

Al doilea element e destul de considerabil pentru un muzician- simțul 

sonorității. 

Al treilea element e simțul liniei, al frazării, capacitatea de a sesiza și de a 

trăi, succesiunea de la ton la ton, tensiunile dintre sunete. Dintre toate 

instrumentele, pianul reclamă cel mai mult simțul liniei. 

Al patrulea element- domeniul propriu al pianului, e simțul ritmic.  



Al cincilea element e din categoria celor complexe care se referă la operă ca 

întreg. E simțul structurii, al formelor. El există în compozitor, în actul creației 

și se manifestă prin capacitatea de a cuprinde ansamblul operei într-o imagine 

globală. De la primul sunet, această imagine trăiește în artist și determină 

structura formei mari, ca și a fiecărui moment, culoarea sonoră, dinamică, 

frazarea ritmică și mai ales tempoul. 

Al șaselea element e  ceea  ce dă viață reproducerii, aportul personal, ceea ce 

umple forma goală a sunetelor- voință (forță) de expresie, concepută ca sinteză a 

valențelor emoționale. Voință creatoare e însă mai mult decât suma acestor șase 

elemente. E o sinteză dialectică, o categorie nouă. Această sinteză are drept 

caracteristici diferențierea individuală și iraționalitatea. Iraționalitatea decurge 

din legătura strânsă între forța de expresie și celelalte elemente pe care le 

determină. Această voință creatoare, e creatoare în acțiunea ei în două feluri: 

- dă viață unor lumi sonore mereu noi 

- creează admirabilul instrument care dă să o materializeze - tehnica 

pianistică. 

Toți pianiștii, maeștrii, cât și cei mai modești, au simțit că instrumentul 

trăiește sub mâinile lor atunci când viața creatoare și-a creat mijloacele de 

expresie corespunzătoare. Fiecare individulitate artistică își creează 

mijloacele tehnice adecvate. Aceste individualități se încadrează într-o 

tipologie generală. 

E vorba de tipul clasic, romantic și expresionist. Între aceste tipuri 

atitudinale nu sunt diferențe de valoare. 

Tipul clasic (static) își concentrează atenția exclusiv asupra aparatului 

tehnic mic- degete, poignet. Adolf Kullak (1823-1862) presupune 

relaxarea întregii musculaturi. 

Tipul extatic (romantic)- elementul psihic este voința de a realiza 

legato-ul cantabil prin greutatea brațului relaxat. Una din marile sale 



descoperiri e jocul de pedală. Pedala timbrală de legătură sau de armonie, 

sunt efecte ca și necunoscute până la marea epocă a romantismului. 

Tehnica tipului expansiv (expresionist)- tehnica din umăr, e tehnica 

fixației, nu  numai a antebrațului, ci legătura întregului aparat, intr-o 

unitate absolută. Pedagogul Martienssen a avut ideea de a uni aceste 

tehnici și de a le folosi în paralel cu stilul, textul și calitățile fiecărui 

interpret. Simțul sonorității, liniei și ritmului, constituie elementele 

primar-formale din care simțul structurii, inteligența muzicală va construi 

opera ca un tot unitar. 

Sonoritatea trebuie să stea în centrul atenției. Dorința de a obține un ton 

frumos e punctul de plecare al întregului progres muzical la pian. Dar 

acest ton frumos e o noțiune ce aparține fiecărui individ. Acesta nu poate 

obține decât acel ton ce corespunde constituției lui fizice și psihice. 

Muzica se face cu succesiuni de sunete. De aceea dinamica liniei 

muzicale, trebuie să stea în centrul atenției, ca fiind purtătoarea sensului 

muzical. Necesitatea unei ritmici precise nu trebuie subliniată. 

Un alt pedagog desâvărșit al pianului, Karl Leimer (1885-1944) 

pune accent pe naturalețea execuției în maniera de interpretare. Referitor 

la tehnica în sine, Karl Leimer cere ca exprimarea unei fraze să se 

interpună în mișcări aferente interpretării sale. Predarea tehnicii în 

concepția sa a determinat o trecere de la auditiv la gestică. 

După spusele profesorului Mircea Dan Răducanu, muzicianul își 

consacră întreaga activitate zilnică studiului și execuțiilor muzicale, 

datorită profesiunii sale. În felul acesta ajunge să se autodepășească, 

ajungând să fie stăpân pe toate mijloacele de exprimare, pentru a putea 

reda opera. Dar toate acestea cu foarte multe ore de studiu, deseori 

epuizante. De multe ori, o piesă de factură mică solicită multe ore de 

exercițiu, ceea ce face ca pianistul să devină un sclav al instrumentului, 

irosindu-și copilăria și adolescența pentru a putea deveni stăpân pe arta 



pianului. În prima parte a secolului al XIX-lea, solicitarea psihologică și 

fizică a unui pianist era mai slabă, ulterior, pianul a continuat să se 

perfecționeze, dezvoltând calitatea și cantitatea repertoriului, ajungându-

se astfel la o limită foarte greu de atins. Alături de calitățile pianistului 

mai trebuiesc folosite metode de lucru adecvate, sub îndrumarea unui 

profesor bun împreună cu condiții bune de lucru. 

Spre sfârșitul secolului s-a constatat că mulți pedagogi mai dotați, 

talentați, cu o gândire mai îndrăzneață, au observat o diferență între modul 

de a cânta al elevilor formați după vechea școală, și cei formați după 

școala modernă. Expresivitatea muzicală, dacă face parte din creația 

compozitorilor, se îmbină cu tehnica artistică, elementul de bază care-l 

posedă instrumentul.Acesta stăpânind o tehnică perfectă, trebuie să redea 

prin interpretare concepția autorului.Astfel, interpretarea sa se transformă 

într-o adevărată creație. De aceea maniera de interpretare este diferită 

pentru fiecare lucrare muzicală. Exercițiile pregătitoare pentru dezvoltarea 

tehnicii nu vor omite scopul artistic și nu trebuie să se execute mecanic. 

Tehnica face parte din educația muzicală, din studiul zilnic al pianistului. 

Pentru a reda o interpretare justă, tehnica reprezintă o cale absolut 

necesară, o tehnică perfectă constituind preocuparea fiecărui artist. 

Talentul, în activitatea artistică instrumentală este format din două 

părți: 

a) Calități muzicale 

b) Posibilităti tehnice. Acestea ajută pentru a reda interpretarea 

 Tocmai din această cauză, pianistul virtuoz este un fenomen rar 

întâlnit pentru că mulți dintre ei pot să aibă posibilități muzicale 

excelente, dar nu pot avea talent și invers. 

Pentru a-și însuși măiestria artistică, interpretul trebuie să acorde o 

deosebită atenție muncii sale zilnice, oricât talent ar stăpâni. În pedagogie 



și lucrări metodice, a teoreticienilor artei interpretative, aceste probleme 

au ocupat un rol important. 
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