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 Cristi Copaciu

 Cristi Copaciu este născut la 21 august 1998 
în Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Cristi este un 
nume în plină ascensiune din sfera muzicii de fuziune. 
În ultimii ani a fost deosebit de apreciat atât de fani, 
cât și de organizatorii de festivaluri pe unde a fost 
invitat. Încă de la vârsta de 15 ani, obține premiul 
întâi, drept cel mai bun instrumentist, în cadrul 
concursului Music Star România. Este absolvent al 
liceului de muzică Tudor Jarda din Bistrița și, în 
prezent, este student la Universitatea Națională de 
Muzică din București, la secția de Jazz. În anul 2017, 
obține premiul Revelația Anului la Gala Premiilor 
Jazz. În timpul pandemiei, în izolare, a luat naștere și 
proiectul Fusion & Jazz, plecând de la o colaborare 
virtuală inițiată de chitaristul Marius Pop, proiect ce a 
unit spiritual trei țări: Italia (Roberto Porta - tobe), 
Ungaria (Peter Erdei - bas) și România: Marius Pop - 
chitară (inițiatorul proiectului, aranjament etc.), 
Eduard Santha - voce și Cristi Copaciu – chitară.
 De-a lungul anilor, Cristi Copaciu a participat 
la diverse festivaluri de jazz și blues, relevante fiind: 
Brașov Jazz Festival 2020, Brezoi Blues Festival, 
Brăila Blues & Jazz Festival, Tușnad Gastro Blues 
Festival 2020 etc. Pe lângă această zonă de jazz 
fusion și blues, Cristi a avut ocazia să colaboreze și în 
zona maintream. A cântat cu Smiley, iar în prezent 
colaborează cu trupa Taxi. 

„Tânărul chitarist bistrițean, Cristi Copaciu, a venit 
însoțit de rigurosul Marcel Moldovan la baterie, 
ritmicul Cristian Dragomir la chitară bas, 
admirabilul vocalist originar din Carei, Eduard 
Santha (l-am apreciat și la Vocea României!) și, 
plăcuta surpriză (pentru mine cel puțin), Răzvan 
Trifan la saxofon. Șansa de-a deschide un festival 
de blues, aflat la prima ediție, ar putea produce 
firesc, emoții sau stângăcii în evoluția scenică. Din 
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contră am putea spune, Cristi Copaciu și trupa sa 
au demonstrat contrariul, temeinicia și siguranța 
interpretărilor celor cinci tineri le vor sedimenta 
aparițiile și-i vor propulsa în elita de mâine a 
jazzului. Deocamdată, „hârjoana” cu bluesul atrage 
plăcut atenția, însă nu coagulează o entitate 
trainică. Totuși, nu cred că va mai dura mult până 
când acest promițător cvintet să concretizeze o 
amprentă recognoscibilă, fuzionând invariabil 
bluesul și jazzul. Cristi Copaciu Band l-a avut 
invitat, pentru două piese (Crossroads și Pride and 
Joy), pe Paul Negoiță, impresionanta voce a 
energicului cvintet Hot Leeks (cu Iulian „Mugurel” 
Vrabete la chitară bas, George Baicea la chitară 
electrică, Vali Vătuiu la baterie și Adrian Mondescu 
la claviaturi).“
(Radu Lupașcu, mic extras din recenzia Bluesul 
gastro-pandemic, apărută pe artasunetelor.ro, 15 
septembrie 2020)

 Colega noastră de la revistele Musical Report, 
Art & Roll și artasunetelor.ro, Lili Cristian, a realizat 
un interviu, în exclusivitate, pentru cartea de față:

Lili Cristian: Când şi cum ai început să cânţi, 
Cristi?
Cristi Copaciu: Prima tangență cu muzica am 
avut-o la vârsta de 13 ani, datorită tatălui meu care 
este și el chitarist. Țin minte că primul proiect al 
tatălui meu a fost cu Marcian Petrescu, Trenul de 
noapte. El a fost primul sau al doilea chitarist (n.r. 
Claudiu Copaciu a fost al treilea chitarist în Trenul 
de Noapte). Tatăl meu nu m-a forțat niciodată să 
cânt, dar a venit o zi când i-am spus: ‘Tată, vreau să 
învăț chitară’. 
L.C: Au fost persoane care te-au inspirat în cariera 
ta muzicală?
C.C.: Da, pe lângă tatăl meu, am avut ocazia să-l 
cunosc pe Marius Pop, actualul chitarist al lui 
Smiley și un mare chitarist de jazz și fusion. Am 
avut ocazia să stau pe lângă el și ″să fur meserie″. 
Marius Pop a fost unul dintre puținii care a avut 
curajul să mă susțină, să mă ajute în drumul meu și 
pentru asta îi sunt recunoscător.
L.C: Ce mesaj transmite Cristi Copaciu prin muzica 
sa?
C.C.:  Nu pot să spun neapărat că este un mesaj, ci 
mai mult o stare, un cumul de stări, datorită 
genului care este foarte complex și nu se adreseză 
oricărui public, întrucât nu poate digera oricine 
acest gen muzical (jazz fusion, blues). De aceea 
este mai mult o stare decât un mesaj, comparativ 
cu restul genurilor. De exemplu, eu practic mult 
instrumental și partea de jazz fusion, dar desigur în 
jazzul standard, cu voce, există un mesaj, dar, în 
mare parte, este vorba de stare.
L.C: Ești liderul trupei Cristi Copaciu Band. Cum și 
când ai înființat trupa? Care este componența 
trupei?
C.C.:  Nu pot să afirm că sunt liderul trupei, din 
moment ce nu e o formulă solidă. Nu e datorită 
colegilor, dar din păcate, trebuie să fim și 
″mercenari″ și să aducem un venit și din alte părți. 
Din cauza această, nu pot să spun că am o trupă 
fermă și să performez tot timpul cu ei. Depinde care 
este liber și disponibil și, din acest motiv, nu am 
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avut niciodată o trupă stabilă. Mi-aș fi dorit să am 
un proiect stabil Cristi Copaciu Band, iar toți 
membrii să fie ″din același film″, să studiem, să 
repetăm împreună, să compunem, dar din păcate 
nu se poate, nu este momentul, cel puțin 
deocamdată. 

L.C: Ai / aveți şi compoziţii proprii sau interpretezi 
piese din repertoriul internaţional şi românesc?
C.C.:  A fost o perioadă când am avut compoziții 
proprii, dar am renunțat din cauză că a intervenit o 
altă oportunitate și a trebuit să fug dintr-o parte în 
alta. Dar îmi doresc să mă stabilesc într-o direcție, 
să mă apuc din nou de compus și să lansez ceva. 
Deocamdată, abordăm piese din repertoriul 
american, piese de fusion jazz internațional.
L.C: Cărui segment de public te adresezi?
C.C.:  Mă adresez oricărui public care încearcă sau 
vrea să înțeleagă latura asta de muzică. Nu e o 
condiție că ești tânăr, că ești în vârstă… practic este 
un cumul de experiențe de viață, nivelul de cultură 
care limitează sau, din contră, ajută la înțelegerea 
muzicii de jazz, de blues, de fusion. Nu e neapărat o 
vârstă sau un grup anume de persoane care 
ascultă. Oricine poate să asculte, dar depinde cum 
percepe și cum își dorește să înțeleagă fiecare acest 
gen de muzică.
L.C: Reuşeşti să atragi noi fani? Cum? Care este 
punctul tău forte?
C.C.:  Nu m-am gândit în mod special de a atrage 
fani, dar punctul meu forte pot să spun că este 
ambiția și tot timpul mi-am dorit să mă 
autodepășesc. Cumva, asta mă ține pe linia de 
plutire și mă face, pe zi ce trece, să muncesc tot mai 
mult, să mă gândesc la o perspectivă, la un proiect, 
să mă gândesc mai departe, să nu mă limitez. 
Poate, cu asta, atrag noi fani. Îmi propun să postez 
lunar sau o dată la două luni, pe Instagram, pe 
Facebook, un videoclip din activitatea mea, astfel 
încât lumea să nu uite că exist, că mai cânt la 
chitară.
L.C: Unde cânţi live? Ai colaborări cu unele cluburi? 
Cânţi în concerte? Pleci în turnee?
C.C.:  Live am avut ocazia în ultima perioadă să 
cânt la festivaluri. Ultimul festival de jazz la care am 
cântat a fost anul trecut la Brașov. În cluburi este 
mai dificil, mai ales în perioada aceasta, pentru a 
aduna lume. Nu am un contract cu un club, deși mi-
aș fi dorit o astfel de colaborare, să cânt în fiecare 
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sâmbătă, duminică. De aceea, mă axez pe 
festivaluri și pe chestii mai mari. 
L.C: Care sunt etapele mai importante ale carierei 
tale de muzician?
C.C.:  Etapele cele mai importante, greu de spus, 
dar totul se rezumă la studiu și rutina zilnică, dar în 
general mă axez pe partea de studiu și exersare și 
nu îmi pun bariere, nu mă limitez la anumite 
subiecte, tot timpul văd peste acele bariere și vreau 
tot mai mult, ceea ce mă motivează întotdeauna să 
am mai multă energie
L.C: Ce proiecte ai pe termen scurt şi mediu?
C.C.:  Proiecte, pe termen scurt, am avut vara 
aceasta cu Smiley. Am avut concerte foarte 
frumoase unde am observat industria muzicală din 
România la un nivel diferit. Mi se pare că, la ora 
actuală, Smiley este cel mai mare popstar și am 
văzut cum funcționează mediul, ritmul și lumea de 
acolo, ceea ce mi se pare interesant. Pe termen 
lung sper să realizez un album, să îmi continui 
cariera în jazz fusion. Momentan sunt colaborator 
al trupei Taxi.
(Cristi Copaciu, extras din interviul realizat de Lili 
Cristian Multipass, 21 octombrie 2021)
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