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 QUO VADIS

 Una dintre formați i le t imișorene cu 
personalitate distinctă este Quo Vadis. Formația a 
fost înființată în 1991, în formula Farkas László (n. 
2 ianuarie 1970, Timișoara), Farkas Szilámér, 
Borbély Szilárd (n. 26 iunie 1972,Timișoara) și 
Gáspár Zsolt (n. 20 ianuarie 1971, Zalău) și a 
debutat un an mai târziu, în formulă de trio, odată cu 
plecarea lui Farkas Szilámér. „Pe vremea aceea, 
lumea era 'fomistă', ca să spun așa, după muzică 
bună, tinerii, studenții, toți voiam să ascultăm 
muzică bună, deci era un mare aflux de muzică de 
dincolo. Cluburile au început încet – încet să apară, în 
Timișoara cântam în două – trei locuri, se făceau mai 
mult jam-session-uri, unde muzicienii veneau special 
pentru asta, iar studenții participau ca spectatori. Mai 
târziu, după 1993, am început să mergem la 
festivaluri, nu aș putea zice că au fost turnee. Eram și 
noi tineri, ni se părea foarte mișto totul, așa că în 
România sau afară concertele erau foarte faine“, își 
amintește Gáspár Zsolt, într-un interviu acordat 
pentru Arta Sunetelor. Prima „ieșire“ a trupei 
timișorene a avut loc la Târgu Mureș, unde băieții au 
fost remarcați și au primit o invitație de a susține un 
concert în capitala Ungariei. Astfel, participă în 1993 
la o preselecție din țară reușind o participare la faza 
finală a festivalului concurs Ki Mit Tud? (n.a. Cine, ce 
știe?), Budapesta. Susține un concert GUISKARD 
împreună cu Cargo, Survolaj și Neurotica. Următorul 
an le aduce mai multe prezențe pe scenele 
festivalurilor: VIA ROCK (Timișoara), SAMROCK 
(Satu-Mare), Jazz-Rock-Folk-Blues (Craiova) și 
turneul Pepsi Open Air (București, Arad, Timișoara), 
împreună cu Cargo, Timpuri Noi, Holograf. 
Consacrați definitiv în elita genului participă în 1995 
la Gala Blues - Jazz alături de Dan lonescu's Electric 
Version și Bega Blues Band. Vor mai da concerte la 
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Constanta (Rock Timișorean) și Timișoara (cu 
Timpuri Noi), apoi prind turneul ZIUA la Cluj, 
Timișoara, București, Brașov și Constanța alături de 
Nightlosers și Sorin Chifiriuc. După un recital la Top T 
(Buzău) concertează la cel mai mare festival al anului 
SKIP ROCK' 95, evoluând alături de Kreator și Iron 
Maiden. În urma participării la festivalul Top T din 
Buzău vor înregistra un „split LP” alături de Floare 
Albastră, editat de Electrecord. Pe fața B a vinylului 
editat în ‘95 timișorenii au figurat cu melodiile Blind 
Shadow, Dusty Road Blues și Strange Affair.

„În cariera trupei, am participat la doar două 
concursuri, iar top t’93 a fost unul dintre ele. Și ce 
experiență! Am văzut zeci de trupe, majoritatea 
metal greu, perindându-se în fața ‘juriștilor’ de 
teapa lui Pittiș și Stratone. Noi am fost ultima trupă 
pe scenă, în concurs, după atâtea metale, power-
blues-rockul nostru a venit ca o gură de aur, 
publicul a inundat fața scenei, și noi am fost în al 
’shpelea cer. Bucuroși și de reacția lui Moțzu’, care 
s-a lăsat pe spate relaxat și a întrebat 
organizatorii: ‘De unde i-ați scos pe aștia, bă?’
Quo Vadis a primit premiul publicului în acel an, iar 
în următorii ani, trupa s-a numărat printre invitații 
festivalului. În mod cert, top t Buzău a fost o rampă 
de lansare pentru Quo Vadis, ca rezultat, 
conexiunile muzicale ce au făcut intrarea trupei în 
capitală și după concertul în cadrul top t ‘94, 
contractul cu Electrecord pentru Split LP...
După acordarea premiului de popularitate, în ‘93, 
am urcat din nou pe scenă, pentru un mini recital. 
Laci, chitaristul trupei, avea obiceiul ‘să țină ritmul’ 

cu piciorul, bătând tare în podea. Doar că, de data 
asta, podeaua era acoperită cu mochetă, durabilă 
și plină de praf. În scurt timp s-a făcut ditamai 
norul de praf în jurul lui. Laci, în plină transă, nu 
băga de seamă. Eu mă uit și-l văd în super efecte 
de lumini, colorate din cauza prafului, că nu era 
mașină de praf pe atunci, și devin gelos. Dar văd și 
grămada de puști din fața scenei, care dau 
vehement din mâini, încercând să arate înspre 
picioarele lui. Săracii!! Erau înecați de praf, abia 
respirau și nu aveau unde merge, din cauza 
mulțimii din spate. Laci îi vede, observă că fanii dau 
ca dracii din mâini, crede că e din cauza muzicii 
incendiare ce vine de pe scenă, în speță din chitara 
lui, și dă și mai tare din picior... Praful s-a făcut gros 
de nu l-am mai văzut... Cred că și puștii ăia țin 
minte momentul.“
(Joe Gaspar, mic extras din cartea top t Buzău, 
festivalul rezistenței rock, 2016)

 În ‘96 au susținut recitaluri la Promo Fragil 
(TVR), Rockiada (Timișoara) și au avut multe 
participări la: festivalul rock de la Gheorghieni, galele 
rock Costinești, Serbările Mării și un concert la Buzău 
alături de Anca Parghel.
 Au imprimat albumul propriu QUO VADIS - 
Connect with me, lansat pe 14 iunie 1997, la 
Timișoara. Dar a fost lansat doar pe casetă, 
materialul fiind înregistrat la casa de discuri Voxstar 
Studio B. Discul a cuprins nouă piese și a avut texte 
realizate de Cosmin Țiglar, Mirela Iacob, Zoltan Turi și 
membrii formației. Piesele de pe casetă erau: A1. 
Daughter Of The Sea 5:18; A2 Deception 3:26 
(8:44); A3 Early In The Morning 5:55 (14:39); A4 
Holy Water 8:50 (23:29); B1 Watch Out Girl 3:55; B2 
Sunset 3:20 (7:15); B3 The Reason 3:13 (10:28); 
B4 Weather Report 6:46 (17:14); B5 Mother Of 
Sorrow 6:30 (23:44).
 Vor cânta alături de Florin Ochescu Blues 
Convention și Iris la recitalurile de prezentare Cream, 
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o producție TVR, organizată în clubul Hard & Heavy 
Cafe. După foarte multe concerte în țară, activitatea 
grupului se va desfășura și peste graniță în diverse 
festivaluri din Franța - FIMU și Ungaria - Bekescsaba. 
Vor reveni în țară la Timișoara pentru Zilele Eclipsei, 
Festivalul Vinului etc.
 Grupul QUO VADIS a făcut "valuri" în cluburi 
celebre din București precum: Lăptăria lu' Enache, 
Big Mamou, Becker's, Backstage, Tango pe care le-a 
cucerit cu dinamica, măiestria și interpretarea 
magistrală a muzicii lor. Chiar dacă lumea îi compară 
cu grupul Cream, originalitatea torentului timișorean 
a făcut multă vâlvă în gazetele bucureștene.
 În 2004, Gáspár Zsolt a plecat din România și 
în locul lui au venit chitaristul Czifrák István și solistul 
Nagy Bogdan, trupa reușind mai apoi să susțină 
concerte în Franța, Serbia și Ungaria. QUO VADIS a 
cântat de mai multe ori în cadrul festivalului 
GastroBlues din Paks (Ungaria) și a apărut cu o piesă 
pe una din compilațiile editate de organizatorii 
acestui eveniment. După stabilirea în Canada, Joe 
Gaspar a fost invitat în 2010 la RBC Bluesfest ca „one 
man band”, iar mai târziu a format Joe Gaspar Band.
 În 2016, odată cu manifestările incluse în 
Zilele Culturii Maghiare, trupa QUO VADIS a susținut 
un concert de comeback în formula Farkas László 
(chitară, voce, muzicuță), Borbély Szilárd (tobe, 
percuție), Kiss Attila (chitară bas, voce) și Teodor 
Pop (claviaturi).

„Pentru concertul nostru de comeback am pregătit 
o serie de surprize. Vom avea patru compoziții 
proprii, dar și piese din repertoriul unor trupe ca 
Lokomotiv G.T., Omega, Hobo Blues Band, Syrius 
sau Cream. În perioada acestor ani de pauză am 
întemeiat familii și am «compus» copii. Laci și 
Szilard câte trei, iar din formulele anterioare Joe 
Gaspar și Bogy Nagy câte doi, iar Pisti Czifrak unul. 

Quo Vadis
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ani de când am urcat prima oară pe scenă, dar 
vrem să marcăm acest moment așa cum se cuvine, 
cu un concert mai mare. În care, în măsura 
posibilităților, vrem să îi invităm și pe Joe Gaspar, 
sau ceilalți muzicieni care au mai trecut prin trupă 
ca Bogy Nagy sau Pista Czifrak“ (Laci Farkas)

 Eu i-am cunoscut de la prima apariție în 
Bucuresti, în prima componență, în clubul Swing 
House din București (Pasajul Francez nr. 20) pe 4 mai 
2000, unde au susținut un concert incendiar, rămând 
puternic impresionat de sound-ul trupei și de tehnica 
extraordinară a celor trei muzicieni timișoreni. De la 
București au plecat într-un turneu lung în Slovacia și 
Ungaria. Au rămas de la Swing House mărturie 
câteva fotografii și o cronică intitulată de mine, 
Timișoara vine peste noi!, în prima revistă girată 
Musical report (Anul 2, 9 iulie 2000, vezi scan pagina 
26) în care prezentam fanilor bucureșteni biografia 
trupei și performanțele lor de peste hotare:

Blues Made in Romania

În ceea ce privește scena actuală timișoreană, este 
cam multă «lăutareală» prin cluburile timișorene, 
multe s-au schimbat, blues-rock-ul nu mai e așa 
îndrăgit. Noi facem această muzică din plăcere și 
așa a fost întotdeauna. Nu ne-am luat niciodată 
după nicio rețetă, am cântat și compus muzică 
după cum am simțit noi, influențați de muzica 
blues-rock și jazz-rock de bună factură“, declara 
Farkas László lui Zoltan Varga într-un interviu 
pentru pressalert.ro. În luna noiembrie 2018, în 
clubul Manufactura, a avut loc concertul „Birthday 
Blues with Leslie Wolf“, care a marcat împlinirea 
frumoasei vârste de 48 de ani de către Laci Farkas. 
„Am cântat cu Quo Vadis la Zilele Culturale 
Maghiare, unde alături de Szilard Borbely au fost 
prezenți Kiss Atilla și Teodor Pop de la JazzyBIT. 
Mi-am dorit dintotdeauna să am un pianist în trupă, 
dă o culoare aparte, o altă dimensiune sonoră. Îmi 
doresc să merg mai departe și cu proiectul Leslie 
Wolf & the Groovemakers, care deocamdată este în 
faza de căutare de basist. Vrem ca anul viitor să 
facem un concert aniversar care să marcheze 
împlinirea a 25 de ani de existență a trupei Quo 
Vadis. Calendaristic anul acesta am împlinit 25 de 

Quo Vadis

Quo Vadis și Radu Lupașcu 
în clubul Swing House © arhiva Radu Lupașcu

Quo Vadis în clubul Swing House © arhiva Radu Lupașcu

87



ani de când am urcat prima oară pe scenă, dar 
vrem să marcăm acest moment așa cum se cuvine, 
cu un concert mai mare. În care, în măsura 
posibilităților, vrem să îi invităm și pe Joe Gaspar, 
sau ceilalți muzicieni care au mai trecut prin trupă 
ca Bogy Nagy sau Pista Czifrak“ (Laci Farkas)

 Eu i-am cunoscut de la prima apariție în 
Bucuresti, în prima componență, în clubul Swing 
House din București (Pasajul Francez nr. 20) pe 4 mai 
2000, unde au susținut un concert incendiar, rămând 
puternic impresionat de sound-ul trupei și de tehnica 
extraordinară a celor trei muzicieni timișoreni. De la 
București au plecat într-un turneu lung în Slovacia și 
Ungaria. Au rămas de la Swing House mărturie 
câteva fotografii și o cronică intitulată de mine, 
Timișoara vine peste noi!, în prima revistă girată 
Musical report (Anul 2, 9 iulie 2000, vezi scan pagina 
26) în care prezentam fanilor bucureșteni biografia 
trupei și performanțele lor de peste hotare:

Blues Made in Romania

În ceea ce privește scena actuală timișoreană, este 
cam multă «lăutareală» prin cluburile timișorene, 
multe s-au schimbat, blues-rock-ul nu mai e așa 
îndrăgit. Noi facem această muzică din plăcere și 
așa a fost întotdeauna. Nu ne-am luat niciodată 
după nicio rețetă, am cântat și compus muzică 
după cum am simțit noi, influențați de muzica 
blues-rock și jazz-rock de bună factură“, declara 
Farkas László lui Zoltan Varga într-un interviu 
pentru pressalert.ro. În luna noiembrie 2018, în 
clubul Manufactura, a avut loc concertul „Birthday 
Blues with Leslie Wolf“, care a marcat împlinirea 
frumoasei vârste de 48 de ani de către Laci Farkas. 
„Am cântat cu Quo Vadis la Zilele Culturale 
Maghiare, unde alături de Szilard Borbely au fost 
prezenți Kiss Atilla și Teodor Pop de la JazzyBIT. 
Mi-am dorit dintotdeauna să am un pianist în trupă, 
dă o culoare aparte, o altă dimensiune sonoră. Îmi 
doresc să merg mai departe și cu proiectul Leslie 
Wolf & the Groovemakers, care deocamdată este în 
faza de căutare de basist. Vrem ca anul viitor să 
facem un concert aniversar care să marcheze 
împlinirea a 25 de ani de existență a trupei Quo 
Vadis. Calendaristic anul acesta am împlinit 25 de 

Quo Vadis

Quo Vadis și Radu Lupașcu 
în clubul Swing House © arhiva Radu Lupașcu

Quo Vadis în clubul Swing House © arhiva Radu Lupașcu

87



 „Quo Vadis - Festival BELFORT! - Franța

QUO VADIS au cântat de două ori, pe 11.06.2000, 
duminica de la ora 18:00 (pe ploaie) și pe 12.06. 
2000, luni de la ora 15:00, cer senin, piața (care 
era de fapt o parcare imensă golită pentru aceste 
zile) a fost plină, atmosfera superlejeră. În fiecare 
zi au cântat câte o oră, sonorizarea a fost foarte 
bună atât pe scenă cât și pe față, la unele trupe 
aveai chiar senzația că merge cd-ul, nu trupa cu 
toate că s-a cântat numai live!!! Acest festival se 
întâmplă anual, în iunie și constă în activitate 
concertistică de toate genurile timp de trei zile, în 
15 locuri simultan.
Quo Vadis a mai participat o dată la acest festival în 
1998. Pe scena rock au mai evoluat SUBWAY 
(Franța), The Bearded Ladies (Anglia), Dongaclass 
(Germania), Rag Doll (Ungaria), X!Tripple, 
WinterMoods (Malta), Corupted Melody (Slovacia).
Quo Vadis reprezintă pe unde poate, alături de alte 
trupe, rockul românesc !“
(Radu Lupașcu)

Blues Made in Romania Quo Vadis

Musical report
 Anul 2, 9 iulie 2000, pagina 26 © arhiva Radu Lupașcu

Quo Vadis Belfort © arhiva Quo Vadis
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 Farkas László

 Farkas László aka Laci Farkas este muzician 
român de origine maghiară, chitarist, muzicuțist și 
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vocalist de blues-rock. Este născut la Timișoara, pe 2 
noiembrie 1970. În 1991/1992 pune bazele trioului 
power blues-rock QUO VADIS, împreună cu Borbély 
Szilárd la tobe și Gáspár Zsolt (Joe) – la chitară bas și 
voce. În 1993 înregistrează cu trupa primul lor demo 
cu 10 piese proprii, dintre care 3 piese au fost incluse 
pe primul disc Quo Vadis, câștigând dreptul de a 
înregistra albumul la festivalul rock Top T Buzău 
1994. În 1997 apare al doilea album Quo Vadis, 
Connect with me, înregistrat la Timișoara la Vox Star-
Studio B., incluzând 9 piese proprii. Pe lângă 
numeroasele concerte la festivalurile și în cluburile 
din țară, au avut concerte la festivaluri importante 
din Franța (Belfort - F.I.M.U, 1998, 2000), Budapesta 
(Szigetfesztivál 2000), Paks (Ungaria) - Gastro-
Blues 2001, 2003, 2005, Nove Zamki (Slovacia) - 
Klikk fest - 2000, 2005, Blues festival - 2007, 
Beograd - Vox Stock Festival, 2002. În 2005 Joe 
Gáspár părăsește grupul, plecând în Canada. Până în 
2011, Quo Vadis a activat într-o nouă formulă cu 
Nagy Bogdan (Bogy) la voce, muzicuță și Czifrák 
Ștefan la chitară bas.
 După o pauză de 5 ani, alături de Laci Farkas și 
Borbély Szilárd, în 2016 sunt cooptați doi noi 
membrii, Kiss Attila la chitară bas, voce și Teodor Pop 
- claviaturi. În această formulă vor cânta la Bluzău 
2018, Transylvanian Blues Festival - Brașov în 2019, 
și au făcut senzație la Tușnad Gastro Blues Festival în 
2021!
 Între anii 2010 și 2013, Laci Farkas mai face 
parte din două proiecte de blues timișorene, apoi în 
anul 2014 pune bazele formației, care-i poartă 
numele, tradus în engleză este Leslie Wolf & The 
Groovemakers, avându-l în prima formulă pe Silviu 
Deda la tobe și pe Andrei Giulvezan la chitară bas. În 
2015, în noiembrie această formulă deschide seria de 
recitaluri de la evenimentul Birthday Blues, organizat 
cu ocazia împlinirii vârstei de 45 de ani al lui Laci.

 Din 2020 membrii noi în Leslie Wolf & the 
Groovemakers sunt Horațiu Silași - chitară bas și 
Gabriel Bot - tobe, alături de care Laci Farkas 
concertează la festivalurile IzolArt (Sasca Montană) 
și la Tușnad Gastro - Blues Festival 2020, respectiv la 
Timișoara, concert on-line, live streaming în cadrul 
proiectului Scena din cartier.

 Leslie Wolf & The Groovemakers

 „Leslie Wolf este traducerea în engleză a numelui 
Farkas László - binecunoscutul chitarist al trio-ului 
QUO VADIS, pe care îl vom vedea cu siguranță la 
anul, din nou la Tușnad -, iar toboșarul Gabriel Bot 
și basistul Horațiu Silași au fost... într-adevăr, The 
Groovemakers. Acest grup înființat de Laci (voce, 
chitară, muzicuță) ca un trio de (power) 
blues–rock, presărat cu elemente de funk, a 
convins din primele acorduri de mireasma 
indubitală a rockului timișorean, parcă de pe alt 
tărâm, din altă vreme, de la o cu totul altă școală. 
Bineînțeles că nu a mai stat nimeni locului, 
secundele recitalului lor trecând mai repede decât 
pâlpâirea clipei.” 
(Radu Lupașcu)

 Leslie Wolf & The Groovemakers © arhiva Radu Lupașcu
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