
Liliana IACOBESCUCOMPOZITOAREA BRAªOVEANÃ ANA SZILÁGYIAnul 2002 a adus în via!a tinerei compozitoare Ana Szilágyi un eveniment deosebit, cuimplica!ii în activitatea ei ulterioarã: acordarea bursei „Herder” de cãtre Maestrul ei în alecompozi!iei, Aurel Stroe. Acest eveniment i-a condus paºii în capitala Austriei, unde se aflã ºi acum,fiind dublu licen!iatã, în Compozi!ie electroacusticã ºi Muzicologie, a Universitã!ii de Muzicã dinViena, ºi înscrisã la doctorat la aceeaºi institu!ie. Dar sã vedem care au fost for!ele care au modelat-o pe muziciana complexã care este AnaSzilágyi, direc!iile ei de manifestare cuprinzând mai multe domenii – compozitor ºi muzicolog,interpret ºi pedagog. S-a nãscut la Bucureºti, la 29 martie 1971, din pãrin!i muzicieni. La vârsta de cinci ani începestudiul pianului cu mama sa, având, din primii ani ºi pânã în prezent (ca ºi mama sa), ºansa de aevolua sub privirea atentã a unei mari artiste ºi a unei fiin!e cu staturã impecabilã: pianista ºiprofesoara Ana Pitiº. Demnã urmaºã a Constan!ei Erbiceanu, Ana Pitiº ºi-a dedicat întreaga existen!ã pianului, contribuind, împreunã cu regretata Ioana Minei, nepoata lui George Enescu, la ridicareanivelului artistic al pianisticii româneºti. Profesorii de pian pe care Ana Szilágyi i-a avut în timpul studiilor au fost fie elevii Doamnei Ana Pitiº, fie au avut tangen!ã ocazional cu Domnia Sa. Primele cinci clase le urmeazã la Liceul de Muzicã din Braºov, beneficiind de îndrumareaexcelentã a profesoarelor Mira Popescu – pian ºi Rodica Borbil – teorie ºi solfegii. Între anii 1983 ºi1990, o aflãm elevã la Liceul de Muzicã „George Enescu” din Bucureºti, la clasa de pian a CãtãlineiPopovici ºi a lui Andrei Podlacha.  Dupã un an de Pedagogie muzicalã la Universitatea de Muzicã Bucureºti, la sugestia Prof. univ.Dan Buciu, se transferã la sec!ia Compozi!ie (1991-1996), unde va studia cu Prof. univ. Dan Dediu ºiAurel Stroe. Un an de Masterat în Compozi!ie (Prof. Aurel Stroe), ca ºi absolvirea sec!iei de Orgã în1999 (Prof. Lidia Sumnevici), încheie studiile din Bucureºti. Ar mai fi de adãugat cã, între 1noiembrie 1994 ºi 31 iulie 1995, a primit o bursã de studii în Germania, la Trossingen, la„Hochschule für Musik“, unde a avut profesor de compozi!ie pe Jürgen Weimer. În ceea ce priveºte domeniul pedagogic, a activat ca profesor-acompaniator la Liceul de Muzicã„George Enescu” Bucureºti (1996-1997) ºi ca asistent universitar la Facultatea de Muzicã aUniversitã!ii „Transilvania” Braºov, la disciplina „Forme ºi analize muzicale” (1997-2002). Muncade pedagog i-a adus mari satisfac!ii. Studen!ii ei s-au arãtat receptivi ºi foarte interesa!i. A existat ocomunicare aproape perfectã, atât pe plan muzical, cât ºi pe plan afectiv. Sã urmãrim acum, pe rând, ariile de manifestare artisticã ale Anei Szilágyi, pentru a ajunge, înfinal, la cea care o reprezintã în cea mai mare mãsurã, ºi anume, compozi!ia.Evolu!ia ei ca pianistã s-a materializat în diferite apari!ii scenice, în !arã, ca ºi peste hotare:solistã a unor concerte simfonice, recitaluri solo, acompaniatoare sau membrã a Trioului „Armonia”.Astfel, putem men!iona data de 8 februarie 1985, când a cântat Concertul nr. 1 în Do major de L. v.Beethoven cu Filarmonica „Gheorghe Dima”, sub bagheta lui Ilarion Ionescu-Gala!i; de asemenea,recitaluri solo la Liceul de Muzicã Braºov, Muzeul de Artã Sfântu Gheorghe, Magazinul „Muzica”Bucureºti, Muzeele „Obedenaru” ºi „Nottara” Bucureºti, Sala Dalles ºi Sala „George Enescu” aUniversitã!ii de Muzicã Bucureºti; ca acompaniatoare, a cântat cu instrumentiºti ºi cântãre!i (deexemplu, Prof. univ. Octavian Ra!iu sau mezzosoprana Mariana Tomescu); ca membrã a Trioului„Armonia”, a sus!inut recitaluri la Vila „Luminiº” Sinaia, „Casa Mureºenilor”, Casa Armatei, Liceul„Honterus” Braºov. 
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În strãinãtate, a apãrut în diverse ocazii, solo sau ca acompaniatoare (Pilsen – Cehia, Graz –Austria, Luxemburg, Viena – Austria). La Institutul Cultural Român din Viena, între 6 mai 2004 ºi 5noiembrie 2005, a participat la cinci manifestãri muzicale, în recitaluri solo sau ca acompaniatoare, în pagini din repertoriul universal sau interpretând propriile lucrãri. La 9 mai 2004, la Primãria dinViena, a reprezentat România la Concertul studen!ilor din !ãrile sud-est-europene, cântândSarabanda din Suita op. 10 în Re major de George Enescu (concert în urma cãruia s-a realizat unDVD). Ca organistã, Ana Szilágyi a participat la cursuri de mãiestrie sus!inute de reputa!i organiºti(Eckart Schlandt, Franz Metz, Dieter Hubov, Christoph Bossert, Helmut Plattner) ºi a sus!inutconcerte la Braºov (Biserica Neagrã), Timiºoara (Biserica Evanghelicã ºi Biserica „Millenium”),Bucureºti (Universitatea de Muzicã ºi Biserica Italianã), bisericile evanghelice din Fãgãraº,Cisnãdie, Codlea, Königsfeld – Germania (Kirchensaal der Herrnhutergemeine), Trossingen –Germania (Biserica Evanghelicã), Viena – Austria (Wotrubakirche), Maria Enzersdorf – Austria(Heilig-Geist-Kirche St. Gabriel). Compozi!ia ocupã locul central în activitatea ei muzicalã. Crea!ia sa cuprinde:– muzicã destinatã unui singur instrument (Sonata pentru clarinet solo, Timpul ºi veºniciapentru marimbafon, Capriccio pentru orgã, Sonoritã!i pentru pian, Register pentru pedal de orgã);– muzicã de camerã (2 cvartete de coarde, Personaje pentru 2 viori, Reflessi – Cvintet pentruflaut, clarinet, vioarã, violoncel ºi percu!ie, Sideris – Trio pentru vioarã, violoncel ºi pian, Profile –Cvintet pentru clarinet, vioarã, violoncel, percu!ie, pian ºi live-electronic, Transparen!ã – Sextetpentru flaut, 2 viori, violoncel, chitarã ºi harpã);– muzicã vocalã (Lied pentru sopranã, 2 flaute ºi 3 corni pe versuri de Ion Barbu, Cinci lieduripentru mezzo-sopranã ºi pian pe versuri de Nadia-Cella Pop, Geistliche Dämmerung – Lied pentruvoce solo pe versuri de Georg Trakl, Bocet pentru alto, tenor ºi contrabas pe versuri în limba griko din regiunea Salent (sudul Italiei);– muzicã coralã (Suitã coralã în stil popular pentru cor mixt, Cinci fabule pentru cor de copii peversuri de George Topârceanu, Ceaiul de dupã amiazã pentru cor mixt, pe versuri de Nadia-CellaPop);– muzicã simfonicã (Viziuni – Fantezie simfonicã pentru orchestrã mare, Sugestii – Piesãsimfonicã pentru orchestrã micã, Opús Ópus – Piesã simfonicã pentru orchestrã mare);– muzicã vocal-simfonicã (Acuarelã – Cantatã pentru cor de copii ºi orchestrã mare, pe versuride George Topârceanu);– muzicã de balet (Pescãruºul Jonathan – Balet în 3 tablouri dupã nuvela Pescãruºul JonathanLivingstone de Richard Bach);– muzicã concertantã (Rezonan!e – Concertino pentru pian ºi orchestrã micã);– muzicã electronicã (Peisaje pentru bandã magneticã ºi video, Transcenden!ã pentru bandãmagneticã – 8 canale, Caniculã în Viena pentru bandã magneticã);– teatru muzical (aus-, durch-, quer-schnitt – Teatru muzical pentru copii, Die Schulzeit –Hörspiel). Dintre cele 32 de lucrãri men!ionate, ne vom ocupa de câteva, din fiecare domeniu, pentru ailustra evolu!ia tehnicii componistice ºi a mesajului, dar ºi impactul asupra publicului. Capriccio este prima lucrare dedicatã orgii solo. Într-un tempo moderat, fãrã metru, sedesfãºoarã patru motive, care vor constitui baza întregii piese. Ele sunt prelucrate în mod original, cudialoguri pline de fantezie între manuale ºi pedal, reunind douã ipostaze umane diferite: gluma cuseriozitatea. Piesa a primit în anul 1999 Premiul II la Concursul de Compozi!ie „Norbert Petri”Braºov ºi a fost imprimatã pe CD de UniART Viena („Kaleidoskop Highlights”) în anul 2003,
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interpretã fiind autoarea. De altfel, ea a inclus-o de mai multe ori în recitaluri de orgã, în România ºiAustria.Compozi!ia Sonoritã!i pentru pian aduce o noutate în privin!a scriiturii muzicale, fiindconceputã dupã Cursurile de Mãiestrie, sus!inute de compozitorul Hora!iu Rãdulescu la Braºov, în2004, ocazie cu care Ana Szilágyi a luat cunoºtin!ã de tehnica spectralã. Compozi!ia a fost cântatãatât la Braºov, cât ºi la Viena (la Institutul Cultural Român ºi la Conservatorul „Schubert”). Cvartetul de coarde Poem indian, inspirat de poemul Sacontala de Kalidasa, ne introduce înlumea fascinantã a Indiei. Prezintã o structurã tripartitã. Prima parte are un caracter pastoral (Codrul.Întâlnirea dintre Sacontala ºi rege), partea a II-a – un caracter tragic (Palatul. Alungarea ºi moarteaSacontalei), iar partea a III-a – un caracter celest (În cer. Reîntâlnirea dintre Sacontala ºi rege).Atmosfera orientalã este redatã cu ajutorul unui mod supraoctaviant, format din conjunc!ia a 2moduri hinduse („Bhairava”), ca ºi prin diferite efecte (bãtãi în cutia de rezonan!ã a viorii I ºi avioloncelului, imitând „tablâ”-ua indianã, dezacordarea coardei mi a viorii I, pânã la limita sunetelordeterminate, tremolo în surdinã, glissando în pizzicato – specifice instrumentelor de coarde indiene).Acest cvartet a ob!inut Premiul IV, în anul 1998, la Concursul de muzicã de camerã de laUniversitatea de Muzicã din Bucureºti ºi a fost cântat cu mult succes, în anul 2000, la AulaUniversitã!ii de Muzicã din Graz – Austria, în cadrul celui de-al III-lea „EnsembleakademieIMPULS” (a fost ºi bisat). Piesa Personaje pentru 2 viori, care existã ºi în varianta vioarã solo, a fost încununatã cu Premiul II, în 1999, la Concursul „Sigismund Todu!ã” – Cluj-Napoca. Cuprinde trei pãr!i: Introducere,Passacaglia ºi Fugã. În Introducere, cele douã instrumente se completeazã, în Passacagliaevolueazã în paralel, iar în Fugã subiectul ºi contrasubiectul intrã în conflict. Aceastã compozi!ie, cedenotã o bunã stãpânire a meºteºugului contrapunctic, a fost cântatã la Muzeul de Artã – Braºov deProf. univ. Octavian Ra!iu (2002), precum ºi la „Casa Mureºenilor” – Braºov, de Elena Popovici ºiIldikó Lörincz (2005). În domeniul muzicii vocale, un loc aparte îl ocupã cele Cinci lieduri pentru mezzo-sopranã ºipian, pe versuri de Nadia-Cella Pop. Volumele de versuri ale Nadiei-Cella Pop, poetã de maresensibilitate ºi talent, a cãrei crea!ie a fost rãsplãtitã cu peste 100 de premii interna!ionale, auinspirat-o pe Ana Szilágyi prin profunzimea medita!iei asupra vie!ii, ca ºi prin imaginile lor adeseamuzicale. Liedurile sunt dramatice ca expresie, fiind caracterizate printr-un desen melodicpreponderent descendent, prin cromatisme, contraste dinamice ºi agogice, poliritmii, recitativevocale, prin pedale ºi prin mobilitatea registrelor pianului. Tensiunea dramaticã creºte spre fineleciclului. Aceste lieduri au fost cântate de mai multe ori, bucurându-se de interpretãri deosebite.Astfel, în 2001, în cadrul Sãptãmânii Interna!ionale a Muzicii Noi, Mariana Tomescu ºi autoarea (lapian) le-au cântat la Muzeul „George Enescu” din Bucureºti, fiind ulterior transmise de cãtre postulde „Radio  România Muzical”. În 2005, în aceeaºi interpretare, au fost executate la Braºov, în cadrulrecitalului ce a avut loc la „Casa Mureºenilor”, sub genericul „Compozitori contemporani braºoveni– Ana Szilágyi”. În acelaºi an, ele au fost cântate ºi la Institutul Cultural Român din Viena, de cãtrebasul Liviu Burz, acompaniat de autoare. O men!iune specialã se cuvine pentru liedul Geistliche Dämmerung/Amurg cu duhuri, pentruvoce solo, pe versuri de Georg Trakl, cântat cu mare succes la Viena (tot la I.C.R.) de ElizaZurmann-Marian, iar la Braºov de cãtre Claudia Pop, în cadrul Festivalului „Musica Coronensis”.Aflat la limita dintre declama!ie ºi cânt, acest lied se impune prin ineditul !esãturii sonore, alcãtuitedin cromatisme „spuse” în ºoaptã, într-o atmosferã de mare mister. În ceea ce priveºte muzica coralã, piesele Anei Szilágyi au fost distinse cu trei premii, laConcursurile na!ionale de crea!ie coralã Bucureºti: Premiul III în 1994 pentru Suita coralã în stil
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popular, Premiul II în 1997 pentru Douã fabule pe versuri de George Topârceanu ºi din nou PremiulII în 1998, pentru Trei fabule, pe versurile aceluiaºi autor. La capitolul muzicã simfonicã, ne vom opri asupra lucrãrii cu titlul Opús Ópus, elaboratã laViena. Scrisã pentru orchestrã mare, ea încearcã sã redea instrumental elemente specifice muziciielectronice, cum sunt: sunete lungi, accelerãri ºi lãrgiri ritmice, armonicele unui sunet fundamental.Nu lipsesc nici melodiile de inspira!ie folcloricã, tratate polifonic. Aceastã compozi!ie s-a înregistratpe un CD produs de Universitatea de Muzicã din Viena în 2004, alãturi de alte lucrãri ale studen!ilor,selectate din concertele claselor de compozi!ie din acel an („Kaleidoskop Highlights”, producãtorUniART, Viena, Orchestra Pro Arte, dirijori Thomas von Arb, Enrico Calesso). Muzica vocal-simfonicã este reprezentatã de lucrarea Acuarelã – Cantatã pentru cor de copii ºiorchestrã mare, pe versuri de George Topârceanu. La 16 noiembrie 2000, Paul Popescu a inclus-o înprogramul sãu, dirijat la Braºov, cu Orchestra Filarmonicã „Gheorghe Dima”, alãturi de Corul„Transilvania” al Liceului de Muzicã (dirijor Gheorghe Popa). Concertul s-a bucurat de mare succes. Ajungem acum la una din compozi!iile cele mai importante ale Anei Szilágyi, ºi anume, laPescãruºul Jonathan – Balet în 3 tablouri, având la bazã nuvela scriitorului american Richard Bach,Pescãruºul Jonathan Livingstone – o fabulã a zborului. Argumentul ºi scenariul apar!in coregrafeiElena Vasile-Zamfirescu. Aceastã întâmplare se petrece în lumea pescãruºilor, dar tot atât de bines-ar putea petrece ºi în lumea noastrã. În loc sã trãiascã pentru a-ºi procura hrana, pescãruºul Jonathan îºi exerseazã neobosit zborul, singur, departe de !ãrm. Este alungat de ceilal!i pescãruºi din stolpentru încãlcarea tradi!iei ºi exilat pe Stâncile Îndepãrtate, unde-ºi petrece restul zilelor, pânã cândapar doi pescãruºi luminoºi, care-l iau cu ei în Paradis. Aici îºi desãvârºeºte zborul cu Chiang,maestru al zborului. Chiang dispare ºi Jonathan se întoarce pe Pãmânt, pentru a împãrtãºicunoºtin!ele sale celor dornici de a se perfec!iona. Fletcher ºi al!i pescãruºi devin elevii sãi. Jonathandispare în luminã, rolul sãu fiind preluat de Fletcher. Baletul este structurat în trei tablouri: „Pe Pãmânt”, „În Paradis” ºi „Revenirea pe Pãmânt”.Primul tablou este conflictual, aici are loc înfruntarea stolului de cãtre Jonathan, soldatã cu exilarealui. Motivul stolului este expus de clarinete, atmosfera sumbrã din „exil” (Stâncile Îndepãrtate) fiindsugeratã de un ostinato ritmic al cornilor, peste care se suprapun în poliritmii interven!ii ale fago!ilorºi trompetelor. Cei doi pescãruºi care-l iau pe Jonathan în Paradis sunt personifica!i de clarinetulsolist, cãruia îi rãspunde fagotul în inversare. Tema lui Jonathan, metamorfozatã în calmulParadisului, este atribuitã oboilor ºi fago!ilor, reapãrând cu mai multã strãlucire, fa!ã de primultablou, în tabloul final, un fel de recapitulare a tuturor elementelor apãrute în tabloul ini!ial. Limbajulutilizat este modal, în „Paradis” apãrând ºi fenomenul bimodalismului. Aceastã compozi!ie a fost cântatã de douã ori în public: la 7 mai 1998, la Ploieºti, de cãtreFilarmonica „Paul Constantinescu”, dirijor Paul Popescu ºi la 31 octombrie 2001, la Braºov, de cãtreFilarmonica „Gheorghe Dima”, dirijor Cristian Neagu. Dupã cum am men!ionat la început, acordarea bursei „Herder” a adus-o pe Ana Szilágyi laViena, unde a început studiul compozi!iei electroacustice. Dupã un an, în 2003, a devenit studentã aUniversitã!ii de Muzicã din Viena, la cele douã sec!ii amintite, având ca profesori pe DieterKaufmann (la Compozi!ie) ºi Dieter Torkewitz (la Muzicologie). Studiul compozi!iei electroacustice a reprezentat pentru ea o noutate. Fabricarea sunetelor, manipularea lor ºi modul de a le percepe erautotal diferite fa!ã de tehnica tradi!ionalã. Dupã cum se exprimã însãºi autoarea, într-un interviurealizat de muzicologul Constantin Catrina, în „Gazeta de Transilvania” din 11-12 februarie 2006,„în prima compozi!ie de acest gen, Peisaje, inspiratã de dorul de casã, am transformat în aºa felsunetele ambientale înregistrate, încât sã imite instrumentele tradi!ionale, clopotul, toaca, susurulizvorului. La aceasta, am adãugat video, rezultat din modele de !esãturi româneºti, pe care le-am
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scanat ºi prelucrat în computer”. Aceastã crea!ie a fost imprimatã pe CD („freischaffend”, producãtor UniART-Viena), împreunã cu alte piese ale studen!ilor clasei de compozi!ie Prof. Dieter Kaufmann,ºi a fost prezentatã în 2004, la „Alte Schmiede” – Viena. O altã lucrare electronicã, pentru 8 canale, Transcenden!ã, cu o duratã de 14 minute, a fostcompusã în 2005 ºi cântatã pe 8 aprilie a aceluiaºi an, între Paºtele catolic ºi cel ortodox, laUniversitatea de Muzicã din Viena, ºi pe 17 iunie la Muzeul Tehnic din Viena. Ideea este biruireamor!ii, Sãrbãtoarea Paºtelui. Coda, de pildã, aduce o cântare de cult, înregistratã în Biserica Ortodoxã Românã din Viena, în cadrul slujbei de duminicã. Cântarea aceasta este suprapusã cu ea însãºi ºitransfiguratã.Între anii 2004-2005 ºi 2005-2006, Funda!ia elve!ianã „Thyll-Dürr“ i-a oferit Anei Szilágyi obursã, urmând ca ea sã compunã o lucrare pentru colegii instrumentiºti, beneficiarii aceleiaºi burse.Astfel s-a nãscut Transparen!ã, pentru flaut, 2 viori, violoncel, chitarã ºi harpã, cântatã la 10 ºi 11mai 2006, la Muzeul de Artã „Albertina” din Viena ºi, la 18 mai 2006, în localitatea Reutte (Tirol). Ultima crea!ie prezentatã la Viena a fost Bocet pentru alto, tenor ºi contrabas, pe versuri dinvechea limbã griko din Salent, care atestã colonizarea sudului Italiei de cãtre greci. În privin!a datei,istoricii nu s-au pus de acord, dar se presupune cã aceastã colonizare a avut loc în timpul ImperiuluiBizantin. Compozitoarea a gãsit versurile bocetului în volumul Canti di pianto e d’amore dall’anticoSalento, tipãrit de Brizio Montinaro (Milano, 2004). Aceasta este prima lucrare în carecompozitoarea utilizeazã o melodie bizantinã, pe care o ornamenteazã, transformând-o într-un bocet,dupã modelul unei melodii populare – Cântecul Zorilor. Cele douã melodii au în comun modul ºidesenul melodic descendent. Contrabasul este utilizat preponderent în registrul acut, dar executã ºisunete lungi, care amintesc de isonul specific cântecului bizantin. Este tratat ºi ca instrument depercu!ie. Concertul a fost organizat de Societatea Austriacã de Muzicã Contemporanã (ÖGZM), acãrei membrã este ºi Ana Szilágyi, ºi a avut loc pe data de 8 martie 2007, în Sala „Haydn” aUniversitã!ii de Muzicã din Viena. În concluzie, muzica Anei Szilágyi denotã o deosebitã sensibilitate pentru culoare, cu ajutorulcãreia reuºeºte sã descrie diferite stãri sufleteºti (durere, bucurie, umor, ironie º.a.). Compozitoareapune pre! nu numai pe sunet, ci ºi pe încãrcãtura sa afectivã. ªi ultimul pas fãcut de Ana Szilágyi în „Oraºul Muzicii” a fost înscrierea la doctorat, laUniversitatea de Muzicã din Viena, cu tema Incomensurabilitatea în muzicã dupã modelulOperei-Trilogie „Orestiile” de Aurel Stroe. RésuméL’année 2002 a représenté pour la jeune musicienne Ana Szilágyi un changement importantdans sa vie, parce qu’elle a reçu la Bourse „Herder“, qui a conduit ses pas à Vienne, où elle se trouvedès lors et où elle a déjà obtenu deux diplômes – en Composition électro-acoustique et enMusicologie, à l’Université de Musique viennoise. Née à Bucarest, le 29 mars 1971, elle a commencé l’étude du piano à l’âge de cinq ans, avec samère. Elle a fréquenté le Lycée de Musique de Brasov (cinq années) et de Bucarest (sept années). À l’Université de Musique de Bucarest, elle a suivi les cours de composition de Dan Dediu etAurel Stroe, et ceux pour l’orgue de Lidia Sumnevici, interrompus pour une année, qu’elle a passée àTrossingen (Allemagne), avec une bourse en composition. À la fin de ses études en Roumanie, elle est devenue assistante à la Chaire de „Formes etAnalyses musicales“, au Conservatoire de Musique de Brasov. 
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Son activité musicale a évolué sur plusieurs plans, elle étant une musicienne complexe:compositrice, pianiste, organiste, musicologue et pédagogue.Comme pianiste et organiste, elle a donné des concerts et des récitals en Roumanie et àl’étranger (Autriche, Luxembourg, Allemagne, Tchéquie). Elle a suivi des cours de perfection (piano et orgue) en Roumanie et à l’étranger aussi.Son domaine de prédilection est la composition, où elle a excellé, se manifestant de manière trèsdiverse: musique instrumentale, musique de chambre, musique vocale et chorale, musiquesymphonique et vocale symphonique, musique de ballet et concertante, musique électronique etthéâtre musical.Quelques-unes de ses œuvres ont reçu des prix: Suite chorale en style populaire – 3ème prix auConcours de création chorale, Bucarest, 1994; Deux fables sur des vers de George Topârceanu – 2èmeprix, même Concours, 1997; Trois fables – 2ème prix, même Concours, 1998; Poème indien pourquatuor à cordes – 4ème prix au Concours de musique de chambre, Université de Musique, Bucarest,1998; Capriccio pour orgue – 2ème prix au Concours „Norbert Petri“, Brasov, 1999; Personnagespour deux violons – 2ème prix au Concours „Sigismund Toduåã”, Cluj-Napoca, 1999. Ana Szilágyi a eu la chance d’assister à l’exécution de ses œuvres dans des salles de concerts,par exemple: le ballet La Mouette Jonathan, joué par l’Orchestre Symphonique de Ploieæti (1998) etBrasov (2001); Cinq chansons pour mezzo-soprano et piano, sur des vers de Nadia-Cella Pop,interprétées à Bucarest (2001), Brasov (2005), Vienne (2005); le quatuor à cordes Poème indien, joué à Graz (2000); Capriccio pour orgue, joué par l’auteur à Cisn?die (1999), „Wotrubakirche“ – Vienne(2003) et Maria Enzersdorf – Autriche (2005); Paysages pour bande et vidéo, „Alte Schmiede“ –Vienne (2004); Profiles pour clarinette, violon, violoncelle, piano et live électronique, Universitéde Musique – Vienne (2004); Geistliche Dämmerung lied pour voix solo sur des vers de Georg Trakl, Institut Culturel Roumain - Vienne (2005) et „Musica Coronensis“ – Brasov (2006); Transcendance, pièce électronique pour 8 canaux, Université de Musique et Musée de la Technique – Vienne (2005);Sonorités pour piano, joué par Luigi Manta au Institut Culturel Roumain (2005) et au Conservatoire„Schubert“ (2007) – Vienne.La Maison UniART – Vienne – a enregistré sur CD trois de ses œuvres: Capriccio pour orgue(2003); Paysages pour bande (2003), Opús Ópus pour orchestre (2004). Sa dernière pièce présentée à Vienne a été Lamentation pour alto, ténor et contrebasse, sur untexte de la langue griko de Livre Canti di pianto e d’amore dall’antico Salento, imprimé par BrizioMontinaro (Milano, 2004). Le concert a eu lieu le 8 mars 2007, dans la Salle „Haydn“ de l’Universitéde Musique et a été organisé par la Société Autrichienne de Musique Contemporaine. La musique d’Ana Szilágyi dénote une particulière sensibilité pour la couleur, qu’elle utilisepour décrire différentes dispositions (douleur, joie, humour, ironie, etc.). Ce qui est important pour lacompositrice ce n’est pas seulement le son, mais sa valeur affective aussi.En ce qui concerne l’avenir, Ana Szilágyi a commencé son doctorat, dès le mois de mars 2007,avec le sujet „Incommensurabilité en musique selon le modèle de l’Opéra Trilogie Orestiile,composée par Aurel Stroe“.
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