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Descris ca „dirijor cu gesturi ample, claritate, precizie și pasiune pură”, Vlad
Vizireanu a debutat cu London Symphony Orchestra la Barbican Hall ca
unul din cei trei finaliști ai Concursului „Donatella Flick – 2016”. A fost selectat
(dintre 400 de candidați din toată lumea) să participe la renumitul concurs
de dirijat „Mahler” cu orchestra Bamberg Symphony. A obținut Premiul II la
Concursul Internațional de Dirijat „Cadaqués”, unde a condus orchestra
Cadaqués Symphony într-un concert televizat internațional la Auditori Hall din
Barcelona. A studiat cu David Zinman la cursurile de măiestrie cu Orchestra
din Tonhalle în 2016, cu Kurt Masur la Seminarul de Dirijat de la Manhattan
School of Music în 2015 și a fost selectat doi ani la rând unul dintre cei șapte
dirijori din lume care să studieze cu Bernard Haitink la Festivalul de la Lucerne
(2013 și 2014). Vizireanu a fost printre ultimii studenți ai lui Lorin Maazel cu
bursă întreagă la Festivalul Castleton Festival în 2014. De asemenea a primit
renumita bursă Chautauqua Conducting Fellowship în New York (2013). În
toamna anului 2013 a fost invitat să debuteze în Festivalul Internațional George
Enescu din București, unde a dirijat Pittsburgh Symphony și Camerata Regală. A
condus Camerata Regală din nou în 2015 în cadrul Festivalului Enescu, alături
de solista Rebekka Hartmann. De atunci a debutat și cu Filarmonicile din Iași,
Sibiu, Constanța, Transylvania și New Valley Symphony. Fiind pasionat de
muzica nouă, Vizireanu a avut prime audiții cu lucrări contemporane cu
Orchestra Festivalului din Castleton, Cadaqués Symphony și Hebrides New
Music Ensemble. Printre lucrările recent imprimate se numără „Light Show” de
Max Grafe, „Scherzo pentru Orchestră” de Joshua Groffman și „Concertul
pentru Doi Percuționiști” de Evelyne Davis. A condus prime audiții în lume cu
Ansamblul „Pro Arte” din Arizona. Vizireanu a debutat cu muzică de operă
în 2013, alături de Opera Universității de Stat din Arizona, dirijând „Liliacul”.
A fost dirijor asistent al lui Lorin Maazel și al lui Timothy Muffitt în producțiile
„Les Dialogues des Carmelites”, „Madama Butterfly” și „Don Giovanni”. În
prezent, Vizireanu este Director Muzical al Orchestrei Simfonice North Shore
din Long Island - New York și Dirijor Asistent la Filarmonica Thousand Oaks
din California. A fost dirijor al proiectului „Harmony” al New West Symphony,
destinat să inspire copiii să-și dezvolte gustul pentru muzică prin educație și
experiențe muzicale noi și interesante. De asemenea, este Director Artistic al
organizației „Enescu & The Americas”, care găzduiește un schimb cultural între
România și Statele Unite ale Americii prin muzica marelui compozitor român
George Enescu.

Cristian-Emanuel Rupa este un tânăr clarinetist născut la data de 26 martie
2003, în Ploiești. Prima jumătate a vieții sale o petrece în Spania, unde își începe
studiile muzicale. De la vârsta de cinci ani, ia lecții particulare de pian, iar în
2011 se înscrie la Conservatorul de Muzică „Mestre Tarrega” din Castellón,
specializarea clarinet.
În decembrie 2013 revine în România și își continuă studiile sub tutela
profesorului Florian Nistoroiu la Colegiul de Artă „Carmen Sylva”. Aici începe
să fie cu adevărat pasionat de clarinet. Sub atenta îndrumare a profesorului
său, învață rapid să iubească muzica, iar la vârsta de 14 ani obține premiul I
la Olimpiada Națională de Interpretare Muzicală. Tot în această perioadă are
primul concert cu Orchestra Filarmonicii „Paul Constantinescu”. În anii următori
câștigă numeroase premii la concursuri de interpretare și teorie muzicală și
participă la numeroase concerte și recitaluri.
Anul 2019 este unul important pentru Emanuel
Emanuel.. E admis în Orchestra
„Sinfonietta” a României și participă la masterclassul „SoNoRo Interferențe”.
De asemenea, susține 2 recitaluri acompaniat de pianista Cristina Ionescu la
Filarmonica „Paul Constantinescu”, unde interpretează piese de Henri Rabaud,
A. Piazzolla, C. Debussy, F. Poulenc, J. Brahms, C. Saint-Saëns, André Messager,
B. Martinů, Malcolm Arnold și Stan Golestan.
În 2020 obține bursa „Tinere Talente” din cadrul Fundației „Principesa
Margareta a României”. Cu ajutorul acesteia, susține recitaluri la Opera
Națională din București și la Palatul Șuțu.
În 2021 participă pentru a doua oară la „SoNoRo Interferențe”, dar și la alte
Masterclassuri precum „Verão Clássico” în Portugalia și „AIMS Wind Academy”
în Spania, unde lucrează cu profesori universitari precum Pascal Moraguès și
José Luis Estellés, iar în București cu Gabor Varga și Fabio di Càsola. Acest
an marchează pentru Emanuel sfârșitul ciclului liceal și începutul studiilor
universitare sub îndrumarea profesorului Emil Vișenescu. Tânărul clarinetist se
îndreaptă cu ambiție și entuziasm către următoarea etapă a evoluției sale ca
muzician.
Emanuel Rupa va interpreta în această seară Concertul în La major pentru
clarinet și orchestră, K.V. 622, de W.A. Mozart.
Concertul în Mi bemol major, „Dumbarton Oaks”,
Oaks”, este scris pentru
orchestră de cameră și denumit astfel după proprietatea lui Robert Wood Bilss
și Mildred Barnes Bilss din Washington DC, cuplul care a comandat lucrarea
pentru aniversarea a 13 ani de la căsătorie. Scrisă de Igor Stravinsky în

perioada neoclasică, lucrarea face parte din cele două concerte de cameră
semnate de compozitorul rus – cealaltă lucrare fiind Concertul în Re major
pentru coarde, compus în 1946.
„Dumbarton Oaks” are o distribuție mică, formată din: flaut în Si bemol,
clarinet, fagot, doi corni, trei viori, trei viole, două violoncele și doi contrabași
și este divizată în trei părți: Tempo giusto, Allegretto și Con moto. Lucrarea a
fost inspirată din Concertele Brandenburgice scrise de J.S. Bach și a fost ultima
piesă finalizată de Stravinsky în Europa.
Premiera publică a avut loc la Paris în luna iunie a anului 1938, cu Stravinsky
dirijor. Manuscrisul lucrării, deținut de soții Bliss, se află acum la Universitatea
din Harvard.
Terminat la 28 septembrie 1791 – cu două luni înaintea morții – Concertul
pentru clarinet reflectă preocuparea constantă a lui W. A. Mozart pentru
genul concertant, cultivat de-a lungul întregii sale vieți. Dedicația adresată
unui vestit virtuoz al instrumentului, Anton Stadler, subliniază legătura strânsă a
autorului cu viața muzicală a epocii și cu marii ei interpreți.
Era firesc ca Mozart
Mozart,, care a introdus clarinetul în orchestra simfonică și i-a
destinat un loc important în partiturile ultimelor sale capodopere, feeria dramatică
„Flautul fermecat” și Requiem-ul, să îmbogățească literatura concertantă cu o
lucrare în care acest instrument, cu un timbru dulce și evocator, cu mlădierea
expresivă și strălucirea sa virtuoză, să rivalizeze cu ansamblul orchestral.
Concertul pentru clarinet și orchestră conceput în tonalitatea luminoasă
de La major este o capodoperă în literatura concertantă a instrumentelor de
suflat. Remarcabil prin bogăția și frumusețea tematicii ca și prin perfecțiunea
formei, concertul este conceput în succesiunea tradițională a celor trei părți.
Partea I – Allegro – începe cu un tutti vioi, în care se aude prima temă, intonată
la unison de clarinetul solist și viorile prime, cu acompaniamentul în optima
egale ale coardelor grave. Melodia senină, de o frăgezime tinerească, este
redată în întreaga sa luminozitate de timbrul individualizat al solistului. După
o repetare a ei în forte, tema I se încheie cu o ritornelă alertă. Apoi, în locul
unei teme secundare, aceeași idee principală este expusă în stil imitativ de
instrumentele cu coarde într-o sonoritate delicată, ca și cum autorul ar dori să o
fixeze bine în memoria ascultătorilor. O nouă ritornelă al cărei desen cuprinde
un ritm caracteristic și o figură împodobită cu un tril, încheie, într-un joc de
imitații al viorilor, expoziția tematică.
Abia acum solistul se desprinde din ansamblul simfonic. El reia tema I secondat

de viorile prime și acompaniat discret de celelalte coarde, pentru a o lega, prin
fine broderii sonore, de noi melodii ce îmbogățesc sfera imaginilor muzicale.
Auzim la început o melodie șăgalnică și apoi o temă melancolică, introdusă de
clarinet într-o alternare de umbre și lumini. Acest element tematic se extinde în
cântul clarinetului până când viorile readuc tema I, pe care solistul o înconjoară
cu o figurație strălucitoare. Ritornela orchestrei încheie expoziția tematică.
Dezvoltarea este dramatic prin schimbări neașteptate ale planurilor tonale și
prin dialogul plin de viață și fantezie dintre solo și tutti. Ea prelucrează tema I,
prilejuiește scurte apariții ale elementelor tematice secundare, pune în valoare
virtuozitatea și cantabilitatea clarinetului, în episoade pe alocuri patetice, și se
încheie prin revenirea ritornelei orchestrei. La sfârșitul acesteia, clarinetul solist
readuce profilul luminos al temei principale. Concluzia primei părți, bazată
pe ritornelele orchestrei, este o sclipitoare revărsare de vervă și o continuă
întrecere între solist și tutti.
Partea a II-a – Adagio – este o întruchipare desăvârșită a stilului cantabil
instrumental al lui Mozart
Mozart.. Melodia visătoare și meditativă ce stă la baza ei
este pătrunsă de intonații de cântec popular german. La început ea este intonată
în piano de clarinetul solist cu acompaniamentul coardelor. Apoi este repetată
de vocile îngemănate ale clarinetului și viorilor, cu același acompaniament al
cvartetului de coarde. Reexpoziția temei, în aceeași succesiune ca la început,
întâi de instrumentul solist, apoi de orchestră, conduce spre o concluzie, coda.
Aici solistul brodează gingașe desene întrețesute cu elementele unicei melodii
ce dă viață părții lente.
Partea a III-a – Allegro – este structurată în formă de rondo concertant, în
care solistul și orchestra rivalizează în invenție melodică, alternând tradiționala
temă-refren cu câteva teme secunde (cuplete). Tema refren, pătrunsă de intonații
populare, este introdusă cu vervă antrenantă de către solist, fiind repetată în
cpontraste sonore, de către orchestră. După o variație a temei-refren, reauzim
tema ca la început. Un dialog plin de farmec între viori și clarinet precede
apariția primului cuplet, intonat de solist. Această nouă melodie este repetată
de viori într-o expresivă secțiune modulatorie. În însuflețirea dialogului dintre
solo și tutti, melodia este tratată într-un joc de ecouri ce se încheie cu temarefren care reapare.
Cel de-al doilea cuplet, foarte cantabile, este introdus de solist, cuplet tratat
în imitații de solist și orchestră. Reexpoziția temelor culminează cu cadența
solistului. Concertul se încheie într-o atmosferă de voioșie și optimism.

Simfonia a VII-a, în La major, op. 92,
92, este o simfonie în patru mișcări
compusă de Ludwig van Beethoven între anii 1811 – 1812 și este dedicată
contelui Moritz von Fries. Cea de-a doua parte a lucrării, Allegretto, a fost cea
mai aclamată la premiera Simfoniei. Popularitatea imediată a acestei părți a
condus și la interpretări ale acesteia separat de restul simfoniei. Lucrarea a avut
premiera cu Beethoven însuși la pupitrul dirijoral la Viena, în anul 1813, întrun concert caritabil pentru soldații răniți în bătălia de la Hanau.
Simfonia a VII-a are patru părți:
I. Poco sostenuto – Vivace
II. Allegretto
III. Presto – Assai meno Presto (Trio)
IV. Allegro con brio
Simfonia durează aproximativ patruzeci de minute. Lucrarea ca și întreg este
cunoscută pentru folosirea figurilor ritmice care sugerează un dans: ritmuri
punctate și repetitive. Tonal, lucrarea folosește tensiunile dintre centrii tonali La,
Do și Fa. De exemplu, prima parte este în La major dar are episoade în Do
major și Fa major. A doua parte este în la minor cu episoade în La major, iar a
treia parte, Scherzo, este în Fa major.
Prima parte este deschisă printr-o introducere extinsă, marcată Poco
sostenuto, cu game ascendente și o secvență de dominante care facilitează
modulațiile la Do major și Fa major. De la ultimul episod, în Fa major, mișcarea
trece spre Vivace printr-o serie de șaizeci și una de repetări ale notei mi. Vivace
este în formă de sonată și este dominat de ritmuri punctate rapide, schimbări
dinamice bruște și modulații abrupte. În special secțiunea Dezvoltării începe în
Do major și conține episoade în Fa major. Mișcarea se încheie cu o Coda lungă,
începutul căreia este asemănător cu începutul Dezvoltării. Coda cuprinde un
celebru pasaj de douăzeci de măsuri alcătuite dintr-un motiv de două măsuri
ce se repetă de zece ori pe un fundal sonor creat de o pedală pe nota mi în
registrul grav.
Partea a doua,
doua, compusă în tonalitatea la minor, poartă indicația de tempo
Allegretto, aceasta transformând-o în partea cea mai lentă în comparație cu
celelalte trei mișcări. Această parte a fost bisată la premiera simfoniei și a rămas
celebră. Faptul că este bazată pe corzi o face un bun exemplu pentru inovațiile
aduse de Beethoven în scriitura orchestrală pentru corzi, acesta construind
pe inovațiile experimentale ale lui Haydn. Mișcarea este structurată în formă de
dublă variațiune. Începe cu melodia principală cântată de către viole și cello,
un ostinato ritmic în secvența ritmică pătrime – două optimi – două pătrimi.

Tema este preluată apoi de vioara a II-a în timp ce viola și violoncelul cântă o
contra-melodie. Vioara I preia tema principală în timp ce vioara a II-a o preia
pe cea de-a doua. Urmează schimbarea tonalității, din la minor în La major,
clarinetul cântând o melodie calmă pe fundal de triolete la viori. Această parte
se încheie cu treizeci și șapte de măsuri mai târziu, cu o coborâre rapidă în la
minor a corzilor, prima temă fiind reluată și prelucrată într-un fugato.
Partea a treia este un Scherzo în Fa major cu un Trio în Re major. Aici, Trioul (inspirat din imnul pelerinilor austrieci) este cântat de două ori. Această
expansiune a formei tripartite A-B-A la cea A-B-A-B-A era destul de comună
în alte lucrări ale lui Beethoven din acea perioadă, precum Simfonia a IV-a,
Simfonia „Pastorala” sau Cvartetul de coarde op. 59 nr. 2.
Ultima parte a simfoniei este scrisă în formă de sonată. Beethoven
exploatează aici posibilitatea secțiunii de corzi de a realiza și ritmicitate și
contrast ritmic, atunci când este folosită ca un fundal sonor obbligato, în special
în coda, care conține un exemplu destul de rar în creația lui Beethoven
Beethoven,,
indicația dinamică fff (fortississimo). În cartea sa „Beethoven și cele nouă
simfonii ale sale”, Sir George Grove scria despre „forța care domnește în
această parte”, Donald Tovey scria în „Eseuri în Analiză Muzicală” despre
„furia Bacchică” a acestei părți și mulți alții au scris despre energia sa dansantă:
tema principală este o variantă a cântecului popular irlandez „Save me from
the grave and wise” aranjat de Beethoven ca Dansul nr. 8 în compoziția sa,
„Douăsprezece cântece populare irlandeze”, WoO 154.

Componența Orchestrei Simfonice:
Vioara I:
- Silviu Gherasimescu
- Lodrin Marin
- Dana Pârgaru
- Ana-Maria Truță
- Iulian Vuluță
- Frederic Marin
Vioara II:
- Stelian Nemțanu
- Iolanda Vasilescu
- Carmen Totti
- Lavinia Zota
- Oana Mareș
Violă:
- Marius Nițu
- Cosmin Faur
- Mirela Ivan
- Bogdan Cristea
Violoncel:
- Florin Găureanu
- Sergiu Marin
- Sabin Verboschi
Contrabas:
- Ciprian Matei
- Ionuț Cristea
Flaut:
- Mihail Vîrgă
- Cristina Răducan
Oboi:
- Daniel Guți
- Mihai Lupoaie
Clarinet:
- Daniel Radu
- Elena Stan
Fagot:
- Iulian Nițică
- Maria Chifu

Corn:
- Radu Andrei
- Pîrgaru Cristian
Trompetă:
- Aurelian Constantin
- Emil Bîzgă
Percuție:
- Aurelian Despa

„Virtual Concert Hall” este un studio video pe care Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești l-a înființat pentru a îmbunătăți accesul la cultură, pentru
a-și promova formațiile (orchestra simfonică, orchestra de folclor, cor mixt, trio de jazz,
cvartet de coarde), pentru a consolida antreprenoriatul cultural și a dezvolta publicul,
într-un mediu în continuă schimbare și ca formă de redare a produsului cultural-artistic
cât și de percepere și utilizare a acestuia. Astfel, spectatorii pot urmări la cerere toate
evenimentele organizate de către filarmonica ploieșteană live, sau accesând arhiva
electronică, de pe orice device: telefon mobil, laptop, ecran TV, oriunde s-ar afla, cu
ajutorul unor aplicații special concepute pentru confortul utilizatorilor, ce se vor îmbunătăți periodic și în funcție de feedback-ul acestora.
Prin intermediul platformei „Virtual Concert Hall” punem la dispoziția publicului
mai multe categorii de producții și servicii culturale, ce vor putea fi urmărite în toată
lumea: concerte simfonice, concerte de folclor, recitaluri, concerte și festivaluri de jazz,
din sfera educativă (concerte-lecție, workshop-uri, masterclass-uri, conferințe), documentare și producții artistice care au la bază istoria culturală a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale, vizând creșterea conștientizării publice cu privire la
diversitatea culturală, producții cultural-artistice cu abordări interdisciplinare, magazin
virtual.
Proiectul are mari posibilități de extindere ca arie culturală, de dezvoltare continuă
și aduce nenumărate beneficii atât publicului cât și inițiatorilor, participanților activi
la proiect. Astfel, putem enumera beneficiile implicite în urma implementării proiectului, beneficii aduse inițiatorilor, care vor sta la baza unei dezvoltări ulterioare, în
baza abili- tăților dobândite și îmbunătățite pe toată perioada desfășurării acestuia:
producțiile cultural-artistice vor viza dezvoltarea și actualizarea competențelor și abilităților artiștilor/profesioniștilor implicați în proiect, astfel încât produsul obținut în urma
digitalizării să fie creat într-un timp cât mai scurt, iar înregistrările și producțiile live să
aibă o cât mai bună calitate audio-video, bazată pe o disciplină ce nu va permite
erori substanțiale de desfășurare sau imprimare; instituția va încheia parteneriate ce
vizează mobilitatea artiștilor și profesioniștilor, fie că este vorba despre parteneriatele
cu minorități, unde producțiile vor pune în valoare specificul fiecărei culturi implicate
(muzică, dansuri, obiceiuri/tradiții, port popular, bucate etc.) dar și rezultatul conviețuirii acestora, de unde va reieși versatilitatea artiștilor filarmonicii ploieștene care
pot imprima muzică pentru filme, reclame etc. Filarmonica ploieșteană organizează
constant activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc.,
susținute de profesioniști, ce vizează dezvoltarea profesională a echipei de proiect,
dar care vor fi deschise prin intermediul platformei „Virtual Concert Hall” și altor
doritori de instruire în acest sens. Pe parcursul desfășurării acestui proiect, filarmonica
ploieșteană va câștiga o echipă de profesioniști capabili să dezvolte continuu produsul „Virtual Concert Hall”, implementând astfel un model inovator de afacere în
domeniul cultural, care contribuie la dezvoltarea locală a comunității și poate fi scos
pe piață cu succes.

Filarmonica „Paul Constantinescu” dispune de un studio de înregistrări cu
aparatură de ultimă generație, ce asigură captarea fidelă, cât mai aproape de ceea
ce se întâmplă și se poate auzi în sala de spectacole/spațiul amenajat pentru concerte
și spectacole, care, împreună cu camere de filmat 4K și procesul de utilizare a unui
fundal monocrom, „ecran verde” (chroma, pentru efecte speciale și decoruri), pot
genera o gamă variată de evenimente cu muzică de orice gen, spectacole de teatru,
de balet, organizate de filarmonică, în parteneriat, sau de către alți producători/organizatori. Studio-ul cu chroma poate fi folosit chiar și în producția de film sau emisiuni
TV.
Filarmonica ploieșteană este singura instituție din România care a scos pe piață un
DVD, în totalitate producție proprie, un produs ce se ridică la standardele tehnice
internaționale și relevă calitatea echipamentelor, a echipei implicate și experiența pe
care aceasta o are în domeniu.
Prin înființarea „Virtual Concert Hall”, Filarmonica „Paul Constantinescu”
oferă accesul la educație și cultură în întreaga lume, își diversifică aria de activitate,
restricționată și din cauza lipsei de spațiu fizic din sala de concerte de care dispune,
dezvoltă și crește numărul relațiilor cu parteneri, dezvoltă publicul foarte mult, implementând un proiect durabil și de viitor, ce va aduce, pe lângă celelalte multiple beneficii, creștere economică substanțială.
https://virtualconcerthall.ro
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