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Organic Noise Experiment - O.N.E. 

Despre scopurile acestui concert - dar [i 
despre multe altele din cele ce continu` s` 
curg` prin venele muzicii rock de calitate - am 
vorbit cu Marius Luca, "partea român`" a tru-
pei O.N.E. Iubitorii muzicii rock române[ti [i-l 
amintesc cu siguran]` pe Marius, el fiind unul 
dintre cei care au deschis \n România drumul 
pentru trupe intrate deja \n legend`: unul din 
membri fondatori ai trupelor Compact (al c`rui 
nume el l-a ales, iat`, cu mult noroc) [i apoi la 
Metrock, Marius Luca [i-a pus amprenta [i la 
Metropol.

O amprent` puternic`, c`ci pasiunea sa 
pentru chitar` a \nceput chiar din copil`rie, pro-
voc\nd [i dres\nd corzile [i acordurile clasice 
pe c\nd nu avea nici 8 ani. Iar saltul la chitara 
electric` a fost firesc, previzibil pentru t\n`rul 
vis`tor [i rebel. {i care [i-a urmat visul [i dup` 
ce, la 27 de ani (1982), a sosit \n Canada urm\n- 
du-[i p`rin]ii, emigra]i cu 3 ani mai devreme: 
\n 1986 a \nfiin]at la Montreal trupa Rated R, 
despre turneele c`reia prin \ntreaga America 
de Nord [i realizarea unui album poveste[te 
[i acum cu sumedenie de am`nunte [i mult 
umor. Peste trei ani [i-a mai l`sat o aprent` 
\n peisajul muzicii rock montrealeze: forma]ia 
Broken Rule, \n care l-a cooptat mai t\rziu [i 
pe chitaristul Shawn Haines, cunoscut de altfel 
la Montreal [i pentru faptul c` este campion la 
culturism. Iar acum Broken Rule a intrat \ntr-o 
nou` etap`, dup` cooptarea percu]ionistului 
Louis Doré devenind O.N.E. - Organic Noise 
Experiment.

Un grup de muzicieni încercați, 
gata de "luptă"

- Marius Luca, te v`d \ntr-o form` de zile 
mari, iar pentru tine prim`vara asta \nseamn` 
un nou album rock ce va fi lansat la Montreal.

- Da, dup` o pauz` de peste 30 de ani de la 
ultimul album \n limba român`, revin cu un prim 
album dintr-o trilogie, care ce va fi prezentat \n 
premier` \ntr-un spectacol ce va avea loc \n 
cur\nd la Montreal. Dac` nu te "lup]i" este ex-
trem de u[or s` fi "uitat", s` "dispari", mai ales 
dup` at\ta timp. Toat` lumea, \ntr-un fel sau 
altul, con[tient sau nu, se "lupt`". Via]a este o 
lupt` [i to]i vin \n via]a asta pl\ng\nd. {i chiar 
dac` nu pl\ngi, \]i arde moa[a o pereche de 
palme de te umfl` pl\nsul vr\nd-nevr\nd. Deci [i 
na[terea este un fel de lupt`!

- Tu e[ti cel care a dat numele "Compact" \n- 
dr`gitei trupe pe care românii din Canada au 
avut [ansa s` o vad` \n concert la Montreal, 
dar [i la Toronto, Vancouver, Calgary etc. Spu-
ne-ne mai multe despre O.N.E, trupa cu care 
te identifici acum.

- Da, am \nceput lupta \mpotriva uit`rii 
al`turi de o nou` trup`, Organic Noise Experi-
ment - O.N.E, a c`rei componen]` este: Shawn 

Haines - la chitar` [i voce, Louis Doré - 
percu]ie [i voce, iar eu - la voce, bass, 
chitar` bariton 12 corzi [i efecte speciale.

În topul preferințelor 
din Manitoba, deasupra 
lui Phil Colins sau Poison

De[i este o trup` relativ nou` (grupul 
a fost recunoscut oficial \n august 2013), 
acest trio a existat din 2011, sub denumirea 
de Broken Rule. Shawn [i cu mine am fost 
\n Broken Rule din 1991 (24 de ani). Louis, 
un obi[nuit al "tran[eelor muzicale" mon-
trealeze, ni s-a al`turat \n 2011. Broken  
Rule a f`cut nenum`rate turnee nord-
americane, de la un ocean la altul -cel pu- 
]in 25 \mi vin \n minte chiar acum!-, pro-
mov\nd albume realizate independent, de 
mult epuizate din stoc. De exemplu, v`z\n- 
du-ne pe pozi]ia 1 undeva \n Manitoba,  
deasupra lui Phil Colins [i Poison, \nc` 
ne face s` z\mbim - am jurnale [i revis-
te care dovedesc asta! A[a c`, departe 
de a fi "boboci", acest grup de muzicieni  
\ncerca]i este gata de "lupt`" sub numele 
de Organic Noise Experiment - O.N.E., cu 
o pereche de albume "la chimir", gata de
lansare.

|n procesul de crea]ie am realizat c` 
pentru mine este foarte important s` lu-

crez singur, cel pu]in la \nceput. Se pare c` 
scriu, compun, aranjez, produc, etc, mult 
mai eficient ca entitate, f`r` particip`ri ex-
terne, care, \n general, \mi s\nt contrapro-
ductive, de[i anumite idei din exterior m` 
pot inspira. Crea]ia \n solitudine se pare 
c` este, pentru mine, mediul ideal. Aces-
tea fiind zise, m` consider criticul meu cel 
mai nemilos.

- Hai s` facem o punte de la rock-ul t`u 
din anii '70 - '80 la cel de acum.

- Activitatea mea din România anilor 
'70 - '80, cu tot "succesul" ei, poate fi con-
siderat` ca un \nceput. Nu puteam reali-
za ce-a[ fi dorit - [i nu numai din cauza 
regimului. Penuria de aparatur` adecvat`, 
lipsa de experien]`, mai multe. Din punct 
de vedere al execu]iei tehnice, mi-au tre-
buit ani de zile de munc` asidu` ca s` m` 
apropii de nivelul de execu]ie visat, dar la 
vremea aceea a fost departe de unde a[ 
fi dorit s` fiu...

Revenind la prezent: \n aceste noi 
albume, se afl` un caleidoscop de piese 
prelucrate dup` "bona fide", hit-uri (aduse 
cu un "face lift" \n 2015) [i piese absolut 
noi. {i vorbind despre prelucr`ri, este bine 
s` nu uit`m c` aceste piese au fost scrise/
compuse de c`tre arti[ti de 20 de ani [i 
prelucrate, rescrise uneori, de al]ii cu 20-
30 de ani mai \n v\rst`, cu o alt` experi-
en]` de via]`, muzical`, etc. Deci, cu un 
background total diferit. Ceea ce implic` 
faptul c` albumele au un spectru de refe-
rin]` destul de larg, ca stil [i con]inut.

Oamenii de atunci [i de acum iubesc, 
ur`sc, se simt pierdu]i [i singuri, doresc 
companie, caut` aceste ingrediente ne-
cesare vie]ii. Este o tem` universal` [i 
de permanent` actualitate, a[a c` unele 
texte s\nt vesele, altele pu]in reflective, in-
trospecte, iar alte piese s\nt instrumenta-
le, deci deschise intrepret`rii personale a 
ascult`torului. Prin aceste albume am \n- 
cercat s` \mpingem pu]in formula fa]` de 

ce este de obicei \n rock, \n cel românesc 
\n special. Personal, a fost de departe cea 
mai bun` experien]` de studio de p\n` 
acum.

- Cum se face acest mixt româno- 
canadian \n O.N.E?

O mare satisfac]ie personal` a fost c\nd  
Louis, percu]ionistul nostru, mi-a spus \n 
timpul imprim`rilor: "Marius, este cea mai 
fain` experien]` de studio pe care am 
avut-o vreodat`". Venind de la un muzici-
an de calibrul [i experien]a lui, remarca sa 
m-a f`cut s` consider aceste albume un 
succes a priori.

Iar Shawn este un om extraordinar, un 
chitarist incredibil [i un muziciam care se 
perfec]ioneaz` [i evolueaz` continuu. |n 
studiou sau pe scen`, Shawn poate reda \n- 
totdeauna orice nuan]` [i textur` pe care 
muzica o cere. Este definitiv un "compa-
dre" incredibil [i a fost o experien]` de 
neuitat s`-i urm`resc evolu]ia an de an - 
24 p\n` acum!-, s` fiu martor la crearea 
sunetului s`u particular.

Se pare c` acum este momentul po-
trivit pentru O.N.E, o trup` de predilec]ie 
live, deci un act de vizionat \n persoan`.

- Unde se situeaz` O.N.E. \n rock-ul 
românesc sau canadian?

- Stilul trupei este dat de interac]iunea 
dintre noi, cei trei muzicieni, este ca un me-
canism bine gresat, care se proiecteaz` 
prin aceste c\ntece. Am fost extrem de 
noroco[i [i am reu[it s` capt`m aceast` 
eluziv` atmosfer` live \n studioul de \nre-
gistrare - o realizare foarte dificil` pentru 
orice artist. Datorit` unei bune prepar`ri 
prealabile \n procesul de pre-produc]ie, 
am fost capabili s` imprim`m aproape 
toate piesele din prima \ncercare, ceea ce 
d` albumelor spontaneitatea, naturale]ea 
[i expresivitatea primei imprim`ri, impo-
sibil de reprodus. Vorbim de un album \n 
român` [i unul \n englez`, dar cu piese 
total diferite, albume cu "mojo", nu supra-

produse artificial, care dac` pe unii \i vor readuce pu]in \napoi, 
\n anii '70-'80, \n sensul bun al cuv\ntului - piesele av\nd din 
acea culoare [i buchet -, pe al]ii \i vor \nc\nta cu ingrediente 
aurale foarte moderne. A[adar, \nc` un capitol la care pot spune 
cu toat` sinceritatea c` n-a[ putea fi mai mul]umit de reu[it`.

Unde [i dac` se situeaz` O.N.E. \n rockul românesc sau 
canadian, nu [tiu. Este o trup` relativ nou`. Totul depinde de 
recep]ia publicului [i pozi]ia noastr` din punct de vedere co-
mercial: "It’s ALWAYS about money” - cum se spune pe aici. 
Albumele urmeaz` s` fie lansate la sf\rsitul lunii martie pe  
ITunes, BandCamp [i pe site-ul grupului, acum \n construc]ie. 
Momentan s\ntem pu]in pe Facebook [i YouTube. Dac` reu[im 
s` ne afirm`m din punct de vedere comercial, mai este material 
pentru cel pu]in dou` albume \n român`, deja \nregistrat, pentru 
c` vom avea un public ce va dori s` ne asculte [i s` ne vad`, 
dornic de material nou, conform planului ini]ial. Iar dac` nu, pro-
babil c` vom face din O.N.E. un a[a-numit vehicul artistic, care 
\[i va alege apari]iile (concerte, festivaluri etc.) cu foarte mult` 
aten]ie. S\ntem absolut deschi[i la ambele variante [i vom exis-
ta timp de trei albume, cel pu]in. Nu putem pretinde c` lucruri 
precum pia]a [i reac]ia publicului nu au un efect asupra noastr`, 
dar sper c` vom putea r`m\ne transparen]i la acest capitol [i ne 
va influen]a mai pu]in.

Pe de o parte po]i spune: "S\ntem aici numai de dragul mu-
zicii" - fapt care, \n cazul nostru, este un mare factor mobiliza-

tor. Personal, nu am cunoscut muzicieni, care au f`cut 
muzic` numai de dragul muzicii. Pe de alt` parte, tot la 
muzicieni nu este totul \n func]ie de bani. Ego-ul, dorin]a  
de afirmare/realizare, partea feminin`/masculin` a pu-
blicului [i altele pot fi de asemenea factori mobilizatori. 
Dar, r`m\n\nd transparent [i spun\nd "acestea s\nt op- 
]iunile, acestea s\nt oportunit`]ile, iar acestea s\nt posi-
bilit`]ile", \n final publicul poate s`-]i arate cum te per-
cepe prin sus]inere, participare la spectacole [i cump`- 
r\nd - nu desc`rc\nd ilegal - muzica [i celelalte produse 
comerciale (tricouri, postere, insigne etc.).

Cînd totul devine performanță, 
dar foarte puțin artă...

- Dac` tot ai f`cut o punte \ntre rockul anilor '70 - 
'80 [i cel contemporan, hai s` distrugem orice punte  
\ntre adev`r [i minciun` \n muzic`. C\t de mare este 
pr`pastia asta cu care unii a[a-zis muzicieni vor de fapt 
s` "p`c`leasc`" publicul?

- Am convingerea c` dac` \ncepi s` exprimi ceva \n 
necorcondan]` cu realitatea, sf\r[e[ti prin a proteja ceva 
ce se nume[te minciun`. {i pentru noi a[a ceva este 
o pierdere de vreme. Cred c` singurul mod \n care un
artist -mai ales un rocker - poate supravie]ui este prin 
onestitate [i calitate. La urma urmei s\ntem muzicieni [i 
scena este elementul nostru. Muzica este o form` de 
comunicare [i un schimb de energie \ntre artist [i public, 
care \i une[te indivizibil.

Cred c` este de datoria artistului s` absoarb` lumea 
\nconjur`toare, s-o filtreze prin propriile-i filtre [i s` co-
menteze \n contemporaneitate - ceea ce am f`cut noi de 
fapt, prelu\nd [i rescriind practic aceste c\ntece. Dar nici 
pe departe nu \nseamn` comentat \ntr-un fel de opinie 
trist`, nostalgic` etc. S\nt o persoan` ca toate celelalte, 
\ncerc\nd s` g`sesc r`spuns la \ntebarea "Unde s\ntem 
ca omenire acum?". Uneori m` reg`sesc fiind foarte pa-
vlovian la capitolul tehnologie. Pot saliva la auzul unui 
nou sunet muzical sau al unui mesaj textat [i m` intreb: 
"OK, ce \nseamn` acest fapt? Unde am ajuns acum?" 

Ne tr`im vie]ile \ntr-un mod super-performant. Ne foto-
grafiem m\ncarea. Trebuie s` \mp`rt`[im tuturor fiecare 
experien]` tr`it` [i s` post`m cel pu]in o fotografie, ca 
dovad`. {i cuget: "Deci totul devine performan]`, dar 
foarte pu]in art`". Oare mai tr`im pentru noi \n[ine? Mai 
s\ntem \n stare s` alegem? Sau alegerea ne-o face o 
voce la radio ori o fa]` pe un ecran - c` de cuv\ntul scris 
nu mai avem vreme? Ori tr`im numai pentru a proiecta 
o imagine a vie]ii pe pere]i? Devenim o versiune digital`
a noastr` \n[ine?

Sper c` nu! Mai exist` oameni care au o anumit` pro-
funzime, nu numai superficialitate digital`. Pentru c` s\nt 
at\t de mul]i clien]i [i colec]ionari care se \ntorc la ceea 
ce consider, indiscutabil, cel mai bun mediu pentru genul 
de muzic` pe care \l practic`m: vinilul. Sau fac efortul de 
a-[i procura un CD specific, ca s` se poat` bucura de 
album "au naturel", nu \n versiunea super-compresat` [i 
distorsionat` de "streaming". S\nt con[tient de faptul c` 
"streaming" este felul (mai pu]in dinamic, deci mai pu- 
]in muzical, muzica f`r` dinamic` devenind zgomot) \n 
care se ascult` muzica acum. Sau mai degrab` \n care 
se "consum`" acum muzica. ITunes, pe l\ng` avantajul 
dat de convenabilitate, are marele dezavantaj de a dis-
truge profunzimea spectrului aural. {i, totu[i, trebuie dat 
cezarului ce este al cezarului: deci vom fi disponibili pe  
ITunes. Numai c` \n cazul nostru va fi [i o variant` de 
vinil a albumelor, \n prezent \n faza de masterizare (mas-
terul pentru vinil este complet diferit din punct de vedere 
aural de cel pentru CD, audiofilii [tiu din ce cauz`). Cred 
c` s\ntem datori publicului cu acest efort. Ascult`torul 
are acces la diferite modalit`]i de ascultare. Cine dore[te 
s` asculte pe vinil, unde calitatea dinamic` a sunetului 
este incontestabil`, sau CD, s` aib` aceste op]iuni. Iar 
cei care vor s` asculte pe "stream" [i nu le pas` cum 
sun`, s` le fie de bine!

... O.N.E. rămîne adepta mediului analog
|n \ncheiere, noi venim dintr-o perioad` c\nd 

imprim`rile analog ajunseser` la apogeu. Ne-am adap-
tat la tranzistorizare [i digitalizare [i, desigur, am reali-
zat dup` ce ne-am trezit din "be]ia aural`" a tehnologiei 
digitale c\t de mult ne-am \ndep`rtat de mediul \n care 
muzica rock ([i nu numai) suna cel mai bine: mediul ana-
log. |ncet, dar sigur, se revine la acest mediu, cel pu]in 
a[a sper`m noi.

{i sper`m c` ascultarea albumelor O.N.E s` v` fie 
o experien]` pl`cut`, s` v` reaminteasc`, printr-o nou`
perspectiv`, de ceea ce v-a impresionat ini]ial la albu-
mele "clasice" de muzic` rock.

- De ce acest concert?
- Pentru c` vrem s` demonstr`m [i \n acest mod in-

tegrarea emigran]ilor de origine român` \n comunitatea 
montrealez`, precum [i interac]iunea \ntre cele dou` 
grupuri sociale. Spectacolele române[ti fiind \n general 
cu predilec]ie adresate românilor din diaspor`, ostraci-
zeaz`, natural, orice persoan` care nu vorbe[te limba 
român`.

O.N.E., fiind un grup rock mixt, \ncearc` s` creeze o 
punte, un precedent la acest nivel, cu sprijinul substan- 
]ial al ziarului ZigZag Român-Canadian,. Av\nd \n com-
ponen]` un canadian francofon - Louis, un canadian an-
glofon - Shawn [i unul de origine român` - eu, s\ntem  
\ntr-o pozi]ie privilegiat`. Personal, doresc s` profit de 
deschiderea acestei ferestre de oportunitate, ca s` 
ne facem, ca o comunitate, vocea auzit` \n Montreal. 
Concertul, destinat amatorilor de muzic` rock de toate  
v\rstele, va fi filmat profesional, acum este promovat [i 
prin intermediul celui mai important post de radio rock 
montrealez, CHOM FM. Deci, cont`m pe prezen]a ro-
mânilor, care sper c` vor veni \ntr-un num`r c\t mai 
mare. Sper`m s` vedem c\t mai mul]i români la concert!

V` vom recompensa cu exuberan]a noastr` nedimi-
nuat` [i entuziasmul pentru o meserie pe care o facem 
cu pasiune. {i care ne face \nc` s` strig`m de pl`cere 
\n timp ce ne stoarcem instrumentele de ultima vibra]ie!

CRISTINA SOFRONIE

Nu v` este dor de un concert rock cu arom` de vinil? Dar de aceast` dat`, un concert 

sus]inut de o forma]ie româno-canadian`? Se face! 

Ziarul ZigZag Român-Canadian v` prezint` \n premier` trupa de rock româno-cana-

dian` "Organic Noise Experiment" - O.N.E, \ntr-un concert bilingv de excep]ie, \n român`

[i englez`, \n care iubitorilor genului le vor fi prezentate \n premier` extrase din primele

dou` albume ale trupei.
Spectacolul este programat \n data de 28 martie (s\mb`t`), orele 20:00, \ntr-o sal`

renumit` pentru acustica sa: la Teatrul "Le National" (1220, rue Ste-Catherine Est, 

Montreal, QC H2L 3G6).
La pre]ul de 20 $, biletele online s\nt deja puse \n v\nzare pe site-ul 

www.admission.com




