
Dumitru AVAKIAN – Bucureşti, România 
        

Critic muzical şi profesor de Studii Muzicale Teoretice, Dumitru Avakian este 
o personalitate cunoscută a vieţii muzicale din România. 

Incepând cu mijlocul anilor 60 ai secolului trecut, este, de o manieră constantă, 
unul dintre observatorii pertinenţi ai vieţii muzicale. Implicarea continuă a domniei 
sale în domeniul vieţii muzicale româneşti şi internaţionale, îi conferă o firească 
autoritate publică, inclusiv aceea de riguros profesor. 

A publicat articole, studii, cronici muzicale în reviste de specialitate, în 
cotidiene, a susţinut conferințe în ţară şi în străinătate, concerte-lecţii, emisiuni de 
radio şi televiziune. A publicat peste 2.000 de articole. A susţinut conferinţe asupra 
pesonalităţii lui George Enescu, la U.d.K. – Universitatea de Arte din Berlin, la Paris, 
în cadrul colocviilor închinate personalităţii enesciene. A conferenţiat în cadrul 
programelor susţinute în cadrul instituţiei Accademia di Romania - Roma. 

A fost organizator al manifestărilor muzicale ale Pavilonului Românesc în 
cadrul Expozitiilor Universale de la Hanovra şi Nagoia. A fost invitat să însoţească 
turnee artistice importante ale unor ansambluri instrumentale şi corale, ale unor 
personalităţi ale vieții muzicale româneşti. A fost profesorul unora dintre marile 
nume ale scenei muzicale actuale. 

A urmat cursurile Universității Naţionale de Muzică din Bucureşti. A parcurs 
importante stagii de perfecţionare profesională, a participat la stagiile profesionale 
ale Conservatorului din Weimar, la cele de muzică contemporană de la Darmstadt, la 
cele de la Pecs – Ungaria. 

După anul 1990 a făcut parte din colectivul redacțional al revistei Melos. A 
colaborat la realizarea cunoscutului Dicţionar de termeni muzicali - Bucureşti, Edit. 
Știinţifică şi Enciclopedică. 

A făcut parte din juriile unor importante competiții muzicale naţionale. A 
înființat şi a condus pe o perioadă de două stagiuni Clubul Presei Muzicale din 
cadrul Radiodifuziunii Române – Bucureşti. 

Este membru al U.C.M.R. - Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din 
România, al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. 

A fost distins cu: Premiul Criticii Muzicale al Uniunii Compozitorilor, Premiul 
revistei Actualitatea Muzicală, Distincţia pentru Cultură a Republicii Armenia, 
Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler în semn de înaltă apreciere 
pentru competenţa şi profesionalismul dovedite de-a lungul timpului în promovarea 
valorilor perene ale culturii româneşti, pentru implicarea directă şi constantă în 
organizarea şi promovarea acţiunilor organizate la Palatul Cotroceni în cadrul 
programului  „Cotroceni - porţi deschise culturii". 
 


