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Dirijorul Radu Postăvaru s-a născut la Iaşi într-o familie de muzicieni, mama
artistă lirică iar tatăl prim-contrabasist al orchestrei simfonice a Filarmonicii
“Moldova”. La vârsta de 5 ani dirijează pentru prima dată orchestra simfonică
a Filarmonicii „Moldova” din Iași. Un rol deosebit în această perioadă
de început o va avea maestrul Ion Baciu, dirijorul şi directorul filarmonicii
ieşene. Urmează o serie de concerte și turnee în toată țara. Ca pianist, susține
recitaluri și concertează alături de orchestrele simfonice ale Filarmonicilor din
Iași, Botoșani, Ploieşti și Satu-Mare. Din 1987 este student al Conservatorului
“George Enescu” din Iaşi, specializarea compoziţie muzicală, iar din 1990
la Bucureşti, urmează secţia compoziţie-dirijat a Universităţii Naţionale de
Muzică. Absolvă Universitatea Națională de Muzică din București având studii
de Dirijat și Compoziție Muzicală, realizează un Master în Stilistică Dirijorală,
la clasa maestrului Horia Andreescu, având ca temă de disertație ”Clasic și
modern în simfonia nr.9 op.70 în Mi bemol Major de Dmitri Șostakovich”, şi
este Doctor în Muzică, tema tezei de doctorat fiind ”Concepte dirijorale în
interpretarea poemelor simfonice din creația compozitorilor Franz Liszt și
Richard Strauss”. Printre profesorii săi se numără personalităţi marcante ale
vieţii muzicale româneşti, ca Ion Baciu, Ovidiu Bălan, Horia Andreescu, Viorel
Munteanu, Vasile Spătărelu, Mihail Cosmei, Dan Constantinescu, Nicolae
Beloiu, Dan Buciu, Vasile Iliuț, Dinu Ciocan, Petru Andriesei, Mihail Diaconescu.
Preocupat de arta dirijorală, urmează cursuri de măiestrie în Germania cu
profesorul Olaf Koch de la Academia de Muzică din Berlin. În străinătate
dirijează orchestre simfonice de prestigiu, precum cele din Halle (Germania),
Grossetto (Italia), Douai (Franța), Teplice, Hradec Králové, Olomouc, (Cehia),
Madrid (Spania). Colaborează cu solişti români şi străini de renume, ca Marin
Cazacu, Gabriel Croitoru, Alexandru Tomescu, Cristina Anghelescu, Ștefan
Tarara, Daniel Goiţi, Horia Mihail, Csíky Boldizsar, Josu de Solaun, Antonio di
Cristofano, Mee-Hae Ryo, Loris Orlando, Giovanni Lanzini, Christos Galileas,
Michelangelo Lentini şi mulţi alţii. Are peste 1500 de concerte realizate în țară
și peste hotare, peste 100 de înregistrări profesionale ca dirijor și pianist și mai
mult de 200 de emisiuni de radio și televiziune la care a participat. Apare în
peste 500 de articole şi cronici de specialitate în reviste şi ziare importante.
Este laureat al unor importante concursuri și festivaluri de dirijat, compoziţie și
pian în țară și străinătate unde obţine importante premii și distincții: - Premiul
de compoziţie în cadrul Concursului de Creaţie şi Interpretare ediţia 1985 din
Târgu-Mureş. - Diplome de participare în cadrul Festivalului Tinerilor Dirijori
de la Buşteni, ediţiile 1986, 1987, 1988. - Premii de compoziţie în cadrul

concursului „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, ediţiile 1988, 1989, cu
lucrările: „Trio pentru flaut, oboi şi fagot”, „Sonata pentru oboi şi pian”. - Premiul
de compoziţie la Concursul FACS ediţia 1989 cu Madrigalul „Melancolie”,
scrisă pe versurile lui Lucian Blaga. - Premiul de dirijat în cadrul Concursului
Internaţional de Dirijat „Dinu Niculescu” din Braşov ediţiile 1993, 1994 şi
premiul „Daisuke Soga” (1994). - Finalist al Concursului Internaţional de Dirijat
de la Douai (Franţa) şi premiul Clubului „Rotary” din același district (1994). Premiul de compoziţie în cadrul Concursului Naţional de Creaţie Corală „Ştefan
Niculescu”, ediţia a III a, 1995. - Premiul de dirijat „Jean şi Constantin Bobescu”
în cadrul Festivalului „Competiţia Baghetelor”, organizat de Uniunea Criticilor
Muzicali „Mihail Jora” și Filarmonica „Oltenia” din Craiova (1996). - Diplomă
de Merit oferită de Societatea Română de Radiodifuziune pentru promovarea
valorilor radiofoniei româneşti. - Diplomă de Excelenţă primită la cea de-a
25 ediţie jubiliară a Festivalului „Vacanţe Muzicale” de la Piatra Neamţ
(1997). - Diplomă de Merit oferită de Primăria Ploieşti şi Filarmonica „Paul
Constantinescu” cu prilejul semicentenarului Filarmonicii (2002). - Diplomă de
onoare oferită de Comunitatea Elenă din România cu prilejul turneului corului
„I foni tis Kerynias” în România (2015). - Medalia Jubiliară oferită de către
Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, cu ocazia aniversării a 150 de ani de
la înfiinţare şi 25 de ani de existenţă şi activitate modernă (2015). În perioada
1992-1995 ocupă postul de regizor muzical al Studioului de Radiodifuziune
din Iaşi iar în perioada 1995-2002 este cadru universitar al Universităţii de
Arte “George Enescu”. Între anii 1999-2001 este profesor la Conservatorul
de Muzică “Salmon” din Casablanca (Maroc) unde susține concerte împreună
cu alţi profesori şi studenţi din institut. În anul 2002 ocupă prin concurs postul
de dirijor al orchestrei simfonice a Filarmonicii “Paul Constantinescu” din
Ploiești, iar între anii 2014-2015 a fost managerul acestei instituții. Din anul
2015 este profesor asociat la specializarea dirijat-orchestră în cadrul Facultății
de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală din cadrul Universității
Naționale de Muzică din București.
Horia Maxim
„…un interpret captivant, cu un tuşeu superb şi o tehnică impecabilă, sobru,
dar cu o sensibilitate voit „bine temperată”, cu o inteligenţă şi o claritate în
exprimare regăsite în construcţia riguroasă şi fluentă, având şi anvergură şi
strălucire şi poezie…” (Anca Florea – www.onlinegallery.ro)
Considerat a fi unul dintre cei mai buni pianişti ai generaţiei sale, Horia Maxim

este un muzician a cărui prezenţă constantă pe scena sălilor de concerte oferă
una dintre cele mai importante referinţe despre talentul său artistic. Anvergura
staturii sale de interpret este sugerată, nu mai puţin, de complexitatea expresiei
muzicale demonstrate de acesta în abordarea unui repertoriu vast şi complex,
atât ca solist concertist – colaborator, în peste 500 de concerte, al majorităţii
orchestrelor simfonice din România – cât şi ca partener al unor importanţi
interpreţi români şi străini (ex.: „Maxim Quartet” – grup constituit în anul 2011)
în recitaluri camerale susținute pe scene din Germania, Franța, Italia, Austria,
Israel, Japonia și, bineînțeles, din țara sa de origine.
Horia Maxim este invitat să participe, frecvent, la festivaluri naţionale şi
internaţionale, câteva dintre cele mai importante fiind „Europäische Wochen
Festspiele“ (Passau, Germania), Festivalul Internațional „George Enescu“
(București, România), „Israel Festival” (Ierusalim, Israel), „Nuova Consonanza“
(Roma, Italia). Realizările sale cuprind numeroase înregistrări, Horia Maxim
interpretând, printre altele, un număr semnificativ de creaţii muzicale în primă
audiţie. De asemenea, a înregistrat variate lucrări pianistice pentru coloana
sonoră a unor filme produse în Franţa şi Statele Unite ale Americii.
În paralel cu activitatea solistică, Horia Maxim desfăşoară o activitate
pedagogică susţinută, în cadrul Universității Naţionale de Muzică din Bucureşti.
În această calitate este invitat, deseori, să susțină importante proiecte de
educație (cursuri, competiții) românești și internaţionale.
„Ruinele Atenei”, op. 113,
113, este o suită de piese de muzică incidentală
compusă de către Ludwig van Beethoven în 1811. Muzica a fost compusă
pentru a însoți piesa de teatru cu același nume de August von Kotzebue, pentru
inaugurarea unei noi săli de teatru la Pesta. Probabil cel mai cunoscut fragment
din „Ruinele Atenei” este Marșul Turcesc, o temă care a rămas în cultura
populară. Uvertura și Marșul Turcesc sunt cântate de multe ori individual,
celelalte piese din suită nefiind la fel de cunoscute.
Zeița Atena, trezindu-se dintr-un somn de 1000 de ani, aude un cuplu de
greci plângându-se de ocupația străină. Ea este profund întristată de ruinele
orașului său, care devenise parte a Imperiului Otoman. Condusă de mesagerul
Hermes, Atena se alătură Împăratului Franz al II-lea la inaugurarea teatrului
din Pesta, unde asistă la un triumf al muzelor Thalia și Melpomene. Între cele 2
busturi, Zeus mai înalță unul, pe cel al lui Franz, pe care Atena îl încoronează.
Sărbătoarea se încheie cu un cor care slăvește noua loialitate a vechii Ungarii.

Concertul nr. 2 în Si bemol major pentru pian și orchestră, op. 19,
19, a
fost compus de Ludwig van Beethoven într-o primă versiune în anul 1795.
Din același an datează sonatele pentru pian op. 2, o serie de variațiuni, 12
dansuri germane și 12 menuete pentru orchestră, mai multe compoziții vocale
și lucrări camerale.
Concertul nr. 2 este alcătuit din trei mișcări:
I. Allegro con brio
II. Adagio
III. Rondo (Allegro molto)
Prima parte este construită pe principiile formei de sonată: opoziția a două idei
muzicale la a căror expunere și dezvoltare participă, în egală măsură, pianul
și orchestra. La prima parte există chiar o cadență foarte expresivă, aparținând
compozitorului. Conturul melodiilor folosite de Beethoven în Cconcertul nr. 2
aparține, ca structură, stilului melodic al exponenților școlii vieneze. Dezvoltarea
materialului tematic poartă însă pecetea geniului Beethovenian. Remarcabilă în
această privință este Dezvoltarea plină de fantezie a nucleului ritmic cu care
începe tema principală a primului Allegro.
Partea întâi, Allegro con brio,
brio, începe cu obișnuita expunere a orchestrei.
Tema principală răsună luminos, plină de elan, într-o alternare de forte și piano
la coarde. Pianul solist intră în desfășurarea discursului muzical întocmai ca în
unele concerte mozartiene, cu o idée nouă expusă cu naivitate și gingășie în
registrul înalt. Tema secundară a primei părți răsună inițial la viorile prime și
fagot, fiind imediat preluată de instrumentul solist. Ea are un contur mlădios
și o expresie lirică. Secțiunea de mijloc a formei de sonată, Dezvoltarea,
începe cu o gingașă melodie și se bazează pe cele două teme principale și pe
predominanța motivului ritmic al temei principale. După reluarea materialului
tematic, cadența pianului solist face trecerea spre Coda.
Partea a II-a, Adagio
Adagio,, în Mi bemol major, este dominată de o melodie cantabilă,
expusă în piano, cu acea caracteristică expresie de duioșie beethoveniană,
întâi de orchestră și apoi de pianul solist, care-i adaugă înflorituri. Un scurt
motiv, dialogat între orchestră și pian, constituie puntea de trecere spre revenirea
melodiei principale. Întreaga mișcare este un liric și gingaș dialog între tutti și
solo. Ea se încheie cu un recitativ al instrumentului solist.
Finalul, în mișcare Allegro molto,
molto, este o îmbinare a formei de Rondo cu
aceea de Sonată. Tema-refren aduce ecouri de cântec popular vienez. Capul
temei-refren cuprinde sugestia onomatopeică a chemării primăvăratice a cucului.
Tema-refren este expusă alternativ de pian și orchestră și creează o atmosferă

de veselie în spiritul popular vienez. Un viu dialog între cei doi parteneri, pian
și orchestră, prilejuiește îmbogățirea materialului tematic cu noi idei muzicale.
Tema a doua răsună cu indicația „scherzando”, tot la pianul solist, ca și temarefren. După o scurtă cadență sunt reluate tema-refren și cupletele. Finalul lasă
impresia unui optimism tineresc, luminos și antrenant.
Anton Franz Josef Eberl (1765 – 1807) a fost un compozitor, profesor și
pianist austriac din perioada clasică.
Simfonia în Mi bemol major, op. 33 a fost compusă de Eberl în anul
1803. Premiera a avut loc la Viena în 1804. Stilul este clasic iar simfonia este
dedicată Prințului Lobkowitz.
Corespondentul vienez pentru publicația Allgemeine Musikzeitung (AMZ) a
scris despre simfonie, la premiera acesteia, că a fost „extraordinar de bine
concepută, plină de idei noi și incisive”. Publicația Historisches Taschenbuch mit
besonderer Rücksicht auf die Österreichischen Staaten scria: „dintre compozițiile
muzicale din acest an, primul loc este ocupat de simfoniile și concertele lui
Eberl care, la începutul anului 1804, a apărut în fața publicului cu compoziții
de mari dimensiuni. Strălucirea, focul, afecțiunea și cunoașterea instrumentelor
deja au distins Simfonia în Mi bemol major în mod avantajos”.
În aprilie 1806, Simfonia op. 33 a fost cântată în Leipzig, la Gewandhaus.
O cronică din „AMZ” afirma că „măreața simfonie este o piesă strălucitoare,
multi-fațetată, care sună bine, îndrăzneață, și a fost primită de întreg auditoriul
cu aplauze prelungi”. În luna decembrie a aceluiași an, a primit noi aprecieri:
„Simfonia în Mi bemol major a lui Eberl este și mai satisfăcătoare după
mai multe ascultări și trebuie ascultată până când o cunoști foarte bine și o poți
aprecia la adevărata-i valoare… Este plină de pasiune și inventivitate. Lasă o
impresie foarte puternică. Nu există nici un dubiu că această simfonie, unde
este bine cântată, va câștiga respectul și admirația publicului, și va aduce o
mare onoare domnului Eberl
Eberl”.
”.
Simfonia are patru părți:
1. Andante sostenuto, Allegro con fuoco e vivace
2. Andante con moto
3. Menuetto e Trio
4. Finale: Vivace assai

Componența Orchestrei Simfonice:
Vioara I:
- Cosmin Stoica
- Silviu Gherasimescu
- Dana Pârgaru
- Georgiana Ionescu
- Ana Truță
- Frederic Marin
Vioara II:
- Lucian Duță
- Iulia Bolescu
- Georgiana Caraivan
- Venera Paraschiv
- Cristina Cristea
Violă:
- Georgiana Munteanu
- Mirela Ivan
- Bogdan Cristea
- Vasile Călin
Violoncel:
- Florin Găureanu
- Mihaela Miu
- Sabin Verboschi
Contrabas:
- Andrei Frîncu
- Ionuț Cristea
Flaut:
- Mihail Vîrgă
- Roxana Popescu
Oboi:
- Oleg Bălănuță
- Marius Miu
Clarinet:
- Zefir Brezeanu
- Mihai Pintenaru
Fagot:
- Ionuț Roșca
- Maria Chifu

Corn:
- Radu Andrei
- Bogdan Petroșanu
Trompetă:
- Cristian Cucu
- Sorel Chiriac
Percuție:
- Ioana Văleanu

„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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