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Concert extraordinar „In Memoriam Iosif Gerstenengst”
în Catedrala Sf. Iosif
Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti organizează duminică, 15 ianuarie, ora 19.30, în Catedrala
romano-catolică Sf. Iosif din București, un Concert Extraordinar «In Memoriam Iosif Gerstenengst».
Concertul are loc cu ocazia comemorării a 20 de ani de la trecerea la cele veşnice a preotului Iosif
Gerstenengst (9 ianuarie 1992), organist al Catedralei Sf. Iosif, considerat unul dintre cei mai mari
organişti din Europa.
În cadrul concertului extraordinar va avea loc o premieră absolută: va fi prezentată în primă audiție în
România lucrarea Requiem a compozitorului David Popper, pentru trei violoncele și pian, în interpretarea
artiștilor Mariana Amarinei Oțeleanu – violoncel, Constantin Veştemeanu – violoncel, Alexandru Moroşanu –
violoncel și Tatiana Moroşanu – pian. „Dedicăm această premieră memoriei Părintelui Iosif Gerstenengst”, a
declarat maestrul Alexandru Moroșanu.
La concert își vor mai da concursul artiștii: Marcel Costea – orgă, Veronica Anuşca – soprană, Pompei
Hărăşteanu – bas. În program sunt propuse lucrări de J.S. Bach, G.F. Händel, G. Frescobaldi, G. Albinoni, V.
Bellini, W.A. Mozart, F. Mendelsohn Bartholdy, Fr. Schubert şi Ch.M. Vidor. Concertul este realizat cu sprijinul
Compta Netscan System-CNS International SRL şi al d-lui Filip Stoica. Intrarea este liberă.
Considerat unul dintre cei mai mari organiști din Europa, Iosif Gerstenengst s-a născut în 1920 la
Ciacova, județul Timiș, și a absolvit Academia Teologică romano-catolică din Timișoara. A fost sfințit preot
catolic la 25 februarie 1945, iar din 1958 a activat ca preot și organist la Catedrala Sfântul Iosif din București.
De-a lungul îndelungatei sale activități muzicale a susținut numeroase concerte în țară și în străinătate,
colaborând cu mari orchestre filarmonice și cu renumiți artiști.
„Prin tot ceea ce a împlinit ca preot și muzician, Iosif Gerstenengst rămâne simbolul omului bun, al
preotului înțelegător, iertător, al muzicianului devotat prin vocație lui Dumnezeu”, a declarat prof. univ. dr.
Marcel Octav Costea, actualul organist al Catedralei Sf. Iosif. La rândul său, marele om de cultură Iosif Sava îl
omagia, în prefața cărții „Orga lui Iosif Gerstenengst”, pe omul și organistul „ce a slujit muzica cu o neostenită
credință în puterea ei de a-i face pe oameni mai buni, mai nobili, mai apropiați de idealurile îndumnezeirii
noastre”.
Iosif Gerstenengst a murit la 9 ianuarie 1992, la București, rămânând în memoria contemporanilor ca
unul dintre cei mai virtuoși organiști din România secolului al XX-lea.
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