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Cristian Spătaru s-a născut în anul 1993 la Chișinău, în Republica Moldova.
A început să studieze muzica la vârsta de 8 ani, când a luat primele lecții de pian
și teorie muzicală și a cântat în cor. În 2008 și-a început studiile la Colegiul de
Muzică. Cristian a câștigat de trei ori la rând premiul I în cadrul Concursului
Național de Compoziție din Moldova. A lucrat cu Orchestra Națională de
Tineret pentru care a compus 5 lucrări și peste 150 de orchestrații.
În 2013 și-a început studiile la Academia de Muzică din Chișinău, unde a studiat
compoziția sub îndrumarea lui Pavel Rivilis. La 21 de ani și-a început studiile
universitare în Compoziție la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului
din Viena, unde se află în ultimul an de studiu sub îndrumarea lui Michael Jarrell.
În 2016 își începe studiile de Dirijat orchestral cu Mark Stringer și Dirijat coral
cu Alois Glassner la aceeași Universitate.
A compus aproape 100 de lucrări variate care au fost interpretate în JosephHaydn-Saal MDW Viena, Vivaldi-Saal, Alte Schmiede Viena, Kursalon Viena,
Laxemburger Schloss Upper Austria, Alte Rathaus Vienna, Arnold Schönberg
Center Viena, Karlskirche, Konzerthaus Viena și Musikverein. Printre realizările
sale se numără Premiul pentru „Cel mai bun Dirijor român” obținut la ediția a
10-a a Concursului Internațional de Dirijat „Jeunesses Musicales” în 2019.
A participat și la Cursuri de măiestrie cu dirijori precum: Andres OrozcoEstrada – 2021, Cristian Măcelaru – 2020, Sian Edwards în 2017. Experiența
sa profesională cuprinde funcția de dirijor asistent al lui Gabriel Bebeșelea la
Festivalurile „Musica Ricercata” (2020), „George Enescu” (2019), „Toamna
Muzicală Clujeană” (2018), „Young Euro Classic” (2017) dar și dirijor invitat
la concertele susținute cu Orchestra Națională de Tineret din Moldova,
Filarmonica Recreio de Santa Barbara, Filarmonica „Transilvania” din ClujNapoca, Filarmonica din Sibiu, Orchestra Simfonică din Viena, precum și în
cadrul Festivalurilor „Art Space” din Seul, Coreea și „ARC musical-historique”
din Chişinău.
Octavian Lup își începe activitatea muzicală la vârsta de 7 ani, studiind
violoncelul la Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, sub
îndrumarea domnului profesor Râpă Gabriel, iar apoi cu doamna profesor
Todor Gabriela. În 2010 obține Diploma de Master de la Universitatea
Națională de Muzică din București, clasa domnului profesor universitar Marin
Cazacu, și își continuă studiile la Conservatorul Național Superior din Paris,
unde îi are ca profesori pe Roland Pidoux și pe Xavier Phillips. De asemenea,
se perfecționează la renumita Kronberg Academy din Germania, unde este

îndrumat de violonceliștii Frans Helmerson și Gary Hoffman.
În anul 2012, Octavian a intrat în latura improvizației în muzică, fiind
reprezentantul UNMB la Haga, realizând un stagiu în compania celor mai
sonore nume din domeniul improvizației. La începutul anului 2019 obține titlul
de Doctor în Muzică de la Universitatea Națională de Muzică din București.
Octavian Lup este membru al cvartetului de violoncele Cellisimo alături de
Marin Cazacu, Alexandra Guțu și de Răzvan Suma. De asemenea, este primvioloncelist al orchestrei Camerata Regală, membru al Orchestrei Române de
Tineret și al Orchestrei Simfonice a României. A susținut recitaluri și concerte
atât în România: la București, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu-Mureș, Tulcea,
Botoșani, Arad, Constanța, Brașov, Iași, Sibiu, Sinaia, cât și în țări precum
Ungaria, Spania, Maroc, Israel, Elveția, Austria, Franța, Olanda, Germania
sau Portugalia.
Debutează în calitate de solist la vârsta de 14 ani alături de Filarmonica de Stat
Transilvania din Cluj-Napoca, urmând alte concerte alături de: Filarmonica
„George Enescu” din București, Orchestra de Cameră Radio, Filarmonica din
Iași, Filarmonica de Stat din Sibiu, Filarmonica din Târgu Mureș, Filarmonica din
Râmnicu Vâlcea, Filarmonica din Arad, Filarmonica din Botoșani, Filarmonica
din Pitești și de Camerata Regală.
Pe lângă activitatea solistică și orchestrală, Octavian Lup desfășoară o
importantă activitate pedagogică, atât la Colegiul Național de Artă „Dinu
Lipati” din București, cât și în cadrul masterclass-urilor de violoncel pe care
le organizează bianual în orașul natal, Cluj-Napoca. De-a lungul timpului a
avut ocazia să cânte sub bagheta unor dirijori celebri, precum: Kristian Järvi,
Cristian Mandeal, Lawrence Foster, Horia Andreescu, Christian Badea, Tiberiu
Soare. Printre muzicienii de prestigiu care l-au îndrumat se pot menționa: Marin
Cazacu, Frans Helmerson, Roland Pidoux, Gary Hoffman, Luis Claret, Xavier
Phillips, Antoine Lederlin, Erkki Lahesmaa, Lazlo Fenyo, David Pia.
Dintre premiile naționale și internaționale obținute amintim: Premiul I și Marele
Premiu la toate olimpiadele naționale la care participă între anii 2001-2007;
Câștigătorul selecției naționale Eurovision Young Musicians; Marele Premiu la
Concursul Internațional „George Georgescu” din Tulcea; Marele Premiu la
Concursul Național „W.A. Mozart” din Târgoviște; Premiul al II-lea la Concursul
Internațional „David Popper” din Ungaria; Marele Premiu la Concursul
Național „Paul Constantinescu” din București; Marele Premiu la Concursul
Național „Mihail Jora” din București; Semifinalist al Concursului Internațional
„George Enescu” în anii 2014 și 2016.

Vădind afinități cu creația poeților și scriitorilor romantici, muzica lui Robert
Schumann continuă și dezvoltă filonul romantismului german; continuator al
lui Schubert și Weber, el n-a fost însă un tradiționalist, ci o minte luminată și un
spirit tumultuos, care s-a străduit să lărgească granițele și mijloacele expresive
ale muzicii. Arta lui Schumann cântă înaltul umanism, libertatea spiritului,
generozitatea ideilor, bogăția, frumusețea și forța de nesecătuit a sentimentelor;
de aici decurge cea mai caracteristică însușire a muzicii lui: impetuosul clocot
interior.
Înzestrat cu o natură artistică complexă, în care înclinațiile muzicale și literare
își disputau întâietatea, Schumann și-a ales ca temă a creației sale omul și
lumea lui lăuntrică – o lume mistuită de contradicții aprige între gândul avântat,
dornic de libertate, armonie și împlinire și cenușiul realității. Eroul muzicii
sale tinde să coloreze monotonia existenței cu propria-i căldură sufletească,
iar realității neprietenoase îi opune lumea idealului – adică a artei. De aici
decurge complexitatea gândirii și simțirii eroului său, cu care artistul se identifică,
caracterul contradictoriu al căutărilor, al strădaniilor acestuia, nemulțumirea,
inadaptabilitatea, răzvrătirea.
Limbajul muzical al lui Schumann tălmăcește deci propriile-i gânduri și
simțăminte, răsfrânge propria-i personalitate, căci muzica lui este muzica
propriilor sale stări sufletești. Este evident faptul că plăsmuiții „corespondenți”
ai revistei întemeiate și conduse de el mai bine de 10 ani, „Neue Zietschrift
für Musik”, înflăcăratul și pătimașul Florestan și gânditorul și poetul Eusebiu,
oglindesc însăși natura contradictorie a lui Schumann – fantezistul și visătorul,
omul în sufletul căruia sentimentul năvalnic al dragostei de viață se împletea cu
înclinația către melancolie, către ferecarea în sine, către poezia tainică a liniștii
și singurătății.
Compus în 1850, Concertul pentru violoncel și orchestră op. 129,
în la minor,
minor, se înscrie printre cele mai remarcabile lucrări ale lui Robert
Schumann.. Lucrarea relevă posibilitățile expresive ale violoncelului,
Schumann
dezvăluind, în același timp, minunatul dar de melodist și orchestrator al lui
Schumann.. „Concertul pentru violoncel al lui Schumann – scria Pablo Casals
Schumann
– este una dintre cele mai sublime opere care se pot auzi astăzi. De la început
până la final, muzica este minunată”.
Muzica Concertului alcătuit din trei părți distincte, legate între ele printr-un
monolog al instrumentului solist, se revarsă ca un șuvoi melodic nestăvilit, scris
însă într-o formă artistică sobră, limpede, perfect închegată.

Partea I – Nicht zu Schnell – se deschide cu trei acorduri prelungite ale
instrumentelor de suflat, după care violoncelul solist enunță tema principală,
avântată, pasionată, brăzdată pe alocuri de exclamații declamatorii ce-i
imprimă un caracter zbuciumat. După un pasaj orchestral ce se desfășoară
într-o atmosferă dramatică, protagonistul prezintă cea de-a doua temă, ce
se revarsă larg și generos, ca un cântec plin de nostalgie. Pe aceste două
elemente, care se succed, se înfruntă, se împletesc, se bizuie dezvoltarea
primei părți, a cărei desfășurare devine din ce în ce mai agitată, menținânduse tot timpul într-o atmosferă de neliniște, de frământare. Un scurt recitativ al
violoncelului profilat pe fondul unor acorduri în șoaptă ale orchestrei, conduce,
fără întrerupere, către partea a II-a – Langsam.
Langsam.
Melodia expresivă, de adâncă interiorizare a violoncelului solo, creează,
de la început, o atmosferă plină de visare poetică. Treptat însă aceasta este
destrămată de apariția, la instrumentele de suflat din lemn, a unor ecouri
ale temei principale din prima mișcare. Ele se vor insinua încetul cu încetul,
afirmându-se, în cele din urmă, în sonoritatea amplă a orchestrei. Replicile
violoncelului și încercările sale de a-și relua poetica temă sunt parcă zadarnice…
O perorație dramatică, ce se precipită și crește în sonoritate, conduce apoi,
fără oprire, către cea de-a III-a parte – Sehr lebhaft.
lebhaft.
Întregul final este construit pe o singură temă, energică, voluntară, imperativă,
care va sluji drept temei pentru un pasionat dialog între instrumentul solist și
orchestră. Atmosfera însuflețită a mișcării se intensifică în scurta cadență a
solistului, după care o Coda scânteietoare încununează lucrarea într-o mișcare
accelerată.
Simfonia a II-a în Do major, op. 61,
61, a fost compusă între anii 1845-1846,
într-o perioadă în care compozitorul avea să presimtă slăbirea sănătății sale,
amenințarea funestă. În corespondența lui Schumann
Schumann,, câțiva ani mai târziu,
găsim consemnate câteva rânduri referitoare la lucrare: „am scris simfonia în
decembrie 1845, încă pe vremea când mai eram bolnav și îmi pare că acest
lucru se simte când o asculți… Când am terminat lucrarea mi-am redobândit
sănătatea. Totuși, Simfonia îmi reamintește de o perioadă întunecată a vieții
mele… Însuflețirea dumneavoastră mă face să cred că și asemenea sunete
dureroase pot trezi interesul”.
Introducerea – Sostenuto assai – cuprinde două secțiuni: una sumbră,
tânguitoare, alta mai vie, plină de freamăt, dar tot atât de încețoșată și
neliniștitoare. Nu numai semnalele alămurilor vor reveni de-a lungul întregii

Simfonii, dar și alte elemente: tânguirea obsesivă a corzilor, ritmica incisivă
a motivelor suflătorilor de lemn și, în special, atmosfera încărcată de tensiune
dramatică, răbufnind ici și colo, subminând chiar avântul Scherzo-ului sau
apoteoza finalului.
Partea I – Allegro ma non troppo – decurge firesc din Introducere,
dinamizând mișcarea, impulsionând energic, însuflețind ideile principale cu
dezvoltări neașteptate. Concepută ca o sonată, forma modelează prin relații
ingenioase structura schemei clasice.
Partea a II-a – Scherzo – se desfășoară în mișcarea Allegro vivace, cu
deosebită sprinteneală. Accente capricioase diversifică goana continuă a
violinelor ce antrenează în iureșul lor mereu alte compartimente orchestrale.
Primul Trio, apoi al doilea, domolesc mișcarea, pentru a face posibilă revenirea
cu și mai mare impetuozitate a Scherzo-ului.
Partea a III-a – Adagio espressivo – este cea care readuce în prim-plan
tristețea apăsătoare, fără dramatismul cu accente crispate al Introducerii, ci
interiorizat, în alunecări tânguitoare, cu momente de înseninări sporadice.
Partea a IV-a – Allegro molto vivace – irumpe contrastant, întruchipând
parcă renașterea vieții. Motivele dramatice, amenințătoare, ale alămurilor din
Introducere, au devenit aici o temă impetuoasă, dominând Finalul, încununare
plină de elan a întregii Simfonii.

Componența Orchestrei Simfonice:
Vioara I:
- Petru Lupan - concertmaestru
- Dan Gagiu
- Iulian Vuluță
- Ana Truță
- Georgiana Ionescu
- Spiridon Stoica
Vioara II:
- Stelian Nemțanu
- Iolanda Vasilescu
- Carmen Totti
- Georgiana Caraivan
- Mihaela Bordea
Violă:
- Georgiana Munteanu
- Mirela Ivan
- Cosmin Faur
- Vasile Călin
Violoncel:
- Florin Găureanu
- Mihaela Miu
- Anca Dumitrescu
Contrabas:
- Ciprian Matei
- Ionuț Cristea
Flaut:
- Mihail Vîrgă
- Roxana Popescu
Oboi:
- Daniel Guți
- Mihai Lupoaie
Clarinet:
- Zefir Brezeanu
- Mihai Pintenaru
Fagot:
- Ionuț Roșca
- Manuela Nițică

Corn:
- Pîrgaru Cristian
- Patraș Carlos
Trompetă:
- Cristian Cucu
- Sorel Chiriac
Trombon:
- Mirel Liță
- Emanuel Andron
- Ștefan Oprică
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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