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AUTOMATE MUZICALE MARCA "HUPFELD" DIN COLECŢIA MUZEULUI
ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII " ŞTEFAN PROCOPIU" IAŞI

Secolul al XIX-lea şi inceputul secolului XX reprezintă epoca de aur" a muzicii
"
mecanice. Exista atunci o abundenţă de automate muzicale din cele mai diverse tipuri.
Inventarea sistemului de citire pe cartele şi benzi perforate din hârtie, de către Josef-Marie
Jaquard in anul 1 804, conduce spre automatizarea aproape a tuturor instrumentelor muzicale:
piane mecanice, orchestroane de toate felurile (Acordeo-Jazz, Phonoliszt-Violina) .
Unele dintre cele mai complexe automate muzicale sunt pianele pneumatice numite în
general pianole. Prima pianolă a fost construită de americanul Edwin S. Votey în anul 1 89 5
când înfiinţează firma Aeolian Company. Pianolele au avut un mare succes fiind comercializate
din anul 1 897 in S.U.A. şi din anul 1 899 in Europa. Versiunea germană a pianolei a fost
"Phonola" fabricată şi vândută in mii de exemplare de către firma Ludwig Hupfeld A . G . " 1 .
"
Originea firmei datează din anul 1 880, când un comerciant de artă, J . M . Grab
împreună cu doi parteneri, au fondat J.M. Grab & Company in Leipzig. Compania vindea
diverse instrumente de muzică mecanică, de la cutii muzicale la organete, însă curând incep să
fabrice singuri automatele şi să le pună in vânzare in magazinele proprii. Grab & Company
devine o firmă cunoscută atât pentru volumul mare de vânzări, cât şi pentru inovaţiile aduse
mecanismelor muzicale. În anul 1 892 , Ludwig Hupfeld ( 1 864 - 1 946), fiul unui proprietar de
terenuri, preia toată firma schimbându-i numele in " Hupfeld Musikwerke "2. Ludwig Hupfeld îşi
dă seama repede de marile posibilităţi oferite de construirea pianelor mecanice. Primul succes
a fost repurtat cu inventarea pianolelor electrice, pe care le-a pus în vânzare la sfârşitul anului
1 89 2 . Acestea se ataşau la pianine sau piane şi spre deosebire de pianolele cu pedale,
mecanismul pneumatic era acţionat de un motor electric. Datorită cererii din ce în ce mai mari,
atelierele firmei nu mai făceau faţă. Din această cauză, Hupfeld construieşte un local nou , bine
luminat, unde lucrau 75 de muncitori. Până atunci, pianele automate existente nu cântau
decât piano sau forte fără nuanţe intermediare . Robert Frămsdorf3, un angajat al firmei, s-a
consacrat punerii la punct a Phonolei, un pian pneumatic ameliorat, care a constituit un mare
succes comercial al casei Hupfeld. in anul 1 904 compania devine "Ludwig Hupfeld A . G . " .
Ţinând cont de standardizarea pianelor cu redare automată, Ludwig Hupfeld începe din anul
1 909 să construiască pianole cu 88 de note, cu posibilitatea de a cânta manual şi cu role
compatibile cu alte mari firme Aeolian's Themodist şi "Standard's Solodant" Sistem4 .
"
O altă problemă a fost reproducerea pe banda de hârtie perforată a interpretării
originale a marilor virtuoşi. Cercetările in această direcţie au dus la realizarea unui nou tip de
pianolă care a entuziasmat lumea muzicală prin calităţile ei, numită Hupfeld Dea. Pianola cu
acţionare electrică Hupfeld Dea din colecţia Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii a fost achiziţionată în
anul 1 966 de la Elena Paraschivescu din
Bucureşti . Este un automat muzical care se
ataşează la un pian sau pianină. La o
apăsare de buton, prin intermediul unui
întrerupător cu mercur este cuplat motorul
electric în curent continuu, care acţionează
burduful principal din sistemul pneumatic.
Citirea rolei de hârtie perforată se face prin
intermediul
unui tub metalic, numit
" , prevăzut cu 88 orificii,
flautul
lui
Pann
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care reprezintă care reprezintă numărul de
clape
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Un alt tip piane automate sunt
pianinele
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folosite
pentru
interpretare manuală şi automată. Un astfel
de automat Hupfeld Universal A" , se află în
"
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colecţia muzeului. La bază este o pianină de o calitate excepţională, cu un mecanism pentru
role încorporat in interior. Acţionarea sistemului pneumatic se face prin intermediul unui
motor electric care transmite mişcarea de rotaţie unui volant. Acelaşi volant poate fi rotit şi cu
ajutorul unei manivele. Această pianină - pianolă a fost cumpărată in anul 1 972 .de la Ortwin
Thelmnn din Alba Iulia împreună cu un dulap cu 78 de role. De la ofertant am aflat că
automatul a fost cumpărat de tatăl acestuia în anul 1 9 1 4 din Bistriţa Năsăud .
Firma Hupfeld a fost de asemenea prima care s-a angajat în fabricarea orchestroanelor
cu role unde au experimentat perfecţionările deja utilizate la pianele automate.
Orchestronul Hupfeld Phonoliszt Violina, numit aşa in onoarea marelui pianist Franz
Liszt, prezentat in anul 1 909, a avut un succes comercial atât de important încât a trebuit să
se construiască o clădire nouă pentru a face faţă comenzilor. Între anii 1 909- 1 9 1 1 se
construieşte o fabrică impresionantă cu un turn înalt de 63 m, clădire care există şi astăzi.
Fabrica deţinea pe lângă suprafaţa de lucru, bucătării, camere de primire, băi, ca şi alte
facilităţi sociale. 5
Hupfeld Phonoliszt Violina
utiliza trei viori montate vertical care
cântau prin acţionarea unui arcuş
circular ţesut din 1 300 fire de păr de
cal. U n sistem pneumatic foarte
sensibil face ca în funcţie de
programul de pe rulou! de hârtie
perforată, cele trei viori să apese mai
mult sau mai puţin asupra arcuşului
rotitor. M icile foale înlocuiesc degetele
violonistului,
apăsând
asupra
coardelor pentru a obţine notele
dorite. Fiecare vioară era acţionată pe
o singură coardă. Fascinaţia este
totală în faţa posibilităţilor acestei
maşini de a aduna toate tehnicile
Fabrica
virtuos.
violonist
unui
Hupfeld va vinde acest tip de
instrument timp de 20 de ani fără concurenţă. Nu se ştie exact câte Violina au fost construite
între anii 1 909- 1 930, an care marchează sfârşitul epocii instrumentelor de muzică mecanică,
dar este sigur că au fost cam 3000-3500 instrumente. Se pare ca astăzi au mai rămas in jur de
60 în întreaga lume6.
Un exemplar, orchestron Hupfeld
Phonoliszt - Violina Rănisch model B, se află şi
in colecţia muzeului nostru . A fost achiziţionat
in anul 1 974 de la Ecaterina Rădulescu din
Bucureşti cu suma de 3 2 . 000 lei. Această
piesă, moştenire de familie, a fost cumpărată
de bunicul Ecaterinei Rădulescu in anul 1 920
de la o expoziţie din Bucureşti pentru a fi
oferită ca zestre mamei ei.
Dulapul orchestronului este din lemn
de mahon cu elemente decorative, decupaj e şi
sculpturi în lemn. Franta!, de o parte şi de alta
a rolei de hârtie perforată, sunt montate două
becuri cu abajur şi ornamentaţii cu mărgele
din sticlă. Partea de pian utilizează mecanism
standard, bazat pe pianma Ronish, cu
daviatură standard pentru utilizare manuală şi
automată.
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Mecanismul Violina este format din trei
viori cu câte o singură coardă şi arcuş circular
ţesut din fire de păr de cal. In partea dreaptă este
vioara care cântă pe coarda E (Mi) cu 1 6 note,
central este plasata vioara care cânta pe coarda A
(La) cu 1 O note şi in stânga vioara cu 1 O note pe
coarda D (Re) .
Pianul poate fi acţionat singur şi împreună
cu viorile. Controlează 38 note de acompaniament
cu 1 2 note (o octavă) inalte in extensie.
Întregul sistem pneumatic este acţionat de
un motor electric de curent continuu. Orchestronul
nu este in stare de funcţionare, restaurarea lui, ca
si altor automate valorase din colecţie va face
obiectul unui viitor proiect.
Perioada de glorie a firmei Ludwig Hupfeld
AG a durat până in jurul anului 1 930, deoarece
concurenţa cu gramofoanele şi aparatele de radio
era tot mai mare. După cel de-al doilea război
mondial, Hupfeld a pierdut tot deoarece guvernul
Germaniei de Est a naţionalizat fabrica. Astăzi,
clădirea este folosită in diverse scopuri. Există
numai 35 de angajaţi care lucrează in producţia de
piane a companiei Pianofortefabrick Leipzig Gmbhmed Co
"
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