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Anul 2010 a fost destul de încărcat. Am scris muzică pentru film, pentru voce, pentru 
pian,am concertat, am participat la mai multe activităŃi al artiştilor amatori şi profesionişti,la 
congresele cineaştilor şi compozitorilor; interviuri,filmări la TV şi reportaje la radio. Am avut 
mai multe concerte în mai multe oraşe şi în mai multe Ńări. Am scris al doilea carte de proză 
despre animalele mele domestice «Motanul Amurşi aventurile lui amurale» care încurând va fi 
publicată înlimbele română şi rusă la Chişinău. 

Am participat la majoritatea adunărilor generale şi de secŃie a Academiei. Concerte am susŃinut 
în Novgorod-Velikii,Ceboksary,Erevan,Bişkek,Viena,Krasnodar,Belgorod,Kursk,Soci. La 
Cahul şi la Academia pedagogică «Ion Creangă» am avut întâlniri cu interpretare de muzică şi 
demonstrare a fragmentelor din filme cu muzica mea. 

La editura «Soiuz hudojnikov» din S-Peterburg a fost editată o pisă pentru vioară şi 
pian,căteva piese pentru pian şi cartea de proză «Amur şi aventurile lui amureşti». 

Au mai fost editate două discuri CD «Vesennie greozy» şi muzica din filmul lui St. Govoruhi 
«Blagoslovite jenşcinu». 

Am apărut cu interviuri în revistele «Anturaj» şi «Moia semia», in ziarele din Rusia şi 
ChiDinău. 

în anul trecut au fost realizate două filme despre muzica mea la TV Mir cu titlul «Isciu sebia v 
sebe» şi la TV StoliŃa- «Moscovskii stili». Sunt două lucrări foarte reuşite. Am fost invitat în 
emisii directe la TV Publica,Prime, Jurnal TV,NTV, Rosia,Mir,StoliŃa,Kultura. 

În vara trecută am scris suita N26 pentru orchestră de cameră influenŃată de evenimentele din 7 
aprilie 2009 şi un ciclu de piese pentru pian cu titlu «Caietul alb pe pianul negru» alcătuit din 
14 lucrări (cele 7 zile ale săpătămânii- zile albi şi zile negre). Ultima lucrare e deja gata să 
apară editată la S-Petergurg. 

Am fost decorat cu diplomă de onoare şi introdus în lista oamenilor eminenŃi scrisă cu litere 
de aur şi pusă la temelia monumentului Gloriei instalat în Korea de Sud şi Cipru pentru aportul 
la dezvotarea culturii şi menŃinerea păcii. Asemenea monument e ridicat în Moscova cu 
înălŃime de 70 m. şi în alte oraşe ale Europei. 

îmi vine foarte greu de a mă afla în două dimensiuni geografice diferite, Chşinău şi Moscova, 
dar asta îmi lărgeşte raza activităŃii. 

Deja 12 ani sunt preşedintele juriului la selectarea copiilor dotaŃi din Rusia, sunt vice 
preşedinte a Casei oamenilor de arte,curatorul veteranilor în activitatea lor artistică, a 
copilaşilor preşcolari. 

în fiecare caz şi cu diferite ocazii eu mă prezint ca compozitor moldovean şi membru titular 
al Academiei de ştiinŃe a Moldovei. Mai sunt membru titular la 4 academii de cultură şi ştiinŃă 
obşteşti internaŃionale. 
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