




Garo AvessianGaro Avessian s-a născut în Beirut și este câștigătorul Marelui Premiu al  s-a născut în Beirut și este câștigătorul Marelui Premiu al 
Ediției a XIV-a a Concursului și MasterClass-ului Internațional de Dirijat de Ediției a XIV-a a Concursului și MasterClass-ului Internațional de Dirijat de 
la Budapesta în 2018. Dirijor și Compozitor de lucrări camerale ce au fost la Budapesta în 2018. Dirijor și Compozitor de lucrări camerale ce au fost 
interpretate în Asia, Europa și Orientul Mijlociu, interpretate în Asia, Europa și Orientul Mijlociu, Garo AvessianGaro Avessian a studiat în  a studiat în 
Beirut, între anii 1992-2000, compoziție, armonie, teorie, orchestrație și pian. Beirut, între anii 1992-2000, compoziție, armonie, teorie, orchestrație și pian. 
La Conservatorul de Stat din Erevan a studiat Compoziție și Dirijat Simfonic și La Conservatorul de Stat din Erevan a studiat Compoziție și Dirijat Simfonic și 
de Operă, obținând și titlul de Master în ambele specializări. de Operă, obținând și titlul de Master în ambele specializări. 
Printre premiile și distincțiile sale se numără Premiul III la Concursul de Printre premiile și distincțiile sale se numără Premiul III la Concursul de 
Compoziție Lazarus Saryan – Erevan (2004) pentru lucrarea „Three Kuchak Compoziție Lazarus Saryan – Erevan (2004) pentru lucrarea „Three Kuchak 
Hayren”, Premiul Președintelui pentru cea mai sănătoasă persoană din Armenia Hayren”, Premiul Președintelui pentru cea mai sănătoasă persoană din Armenia 

– fiind răsplătit cu un rol în filmul „Destiny”.– fiind răsplătit cu un rol în filmul „Destiny”.
Din anul 2008 a fost desemnat să dirijeze Orchestra Filarmonicii Libaneze, Din anul 2008 a fost desemnat să dirijeze Orchestra Filarmonicii Libaneze, 
alături de care a organizat Concerte în premieră cu susținere din partea alături de care a organizat Concerte în premieră cu susținere din partea 
Ambasadei Australiei și Ambasadei statului Uruguay (muzică contemporană Ambasadei Australiei și Ambasadei statului Uruguay (muzică contemporană 
și tango-uri). A fost selectat să participe la MasterClass-uri Internaționale de și tango-uri). A fost selectat să participe la MasterClass-uri Internaționale de 
Dirijat: la Chicago (2014), la Campden Hill, West London (2019). A dirijat Dirijat: la Chicago (2014), la Campden Hill, West London (2019). A dirijat 
Concertul de Deschidere a Festivalului de la Tyre – Liban (2017).Concertul de Deschidere a Festivalului de la Tyre – Liban (2017).
În prezent, își elaborează teza de doctorat la Academia Națională de Științe În prezent, își elaborează teza de doctorat la Academia Națională de Științe 
a Republicii Armenia. Pe lângă orchestra Libaneză, a Republicii Armenia. Pe lângă orchestra Libaneză, Garo AvessianGaro Avessian mai  mai 
colaborează cu orchestre din străinătate: Danube Symphony Orchestra din colaborează cu orchestre din străinătate: Danube Symphony Orchestra din 
Budapesta, Orchestra Națională Siriană de Cameră din Damasc, Orchestra Budapesta, Orchestra Națională Siriană de Cameră din Damasc, Orchestra 
Națională de Cameră a Armeniei, Filarmonica de Stat din Sibiu – Concertul Națională de Cameră a Armeniei, Filarmonica de Stat din Sibiu – Concertul 
de închidere a Festivalului Classics for Pleasure organizat de UNESCO și Elite de închidere a Festivalului Classics for Pleasure organizat de UNESCO și Elite 
Art Club. Art Club. 

Aimo PaginAimo Pagin este unul dintre cei mai importanți pianiști francezi ai generației  este unul dintre cei mai importanți pianiști francezi ai generației 
sale și este prezent în concerte solo sau camerale pe cele mai importante scene sale și este prezent în concerte solo sau camerale pe cele mai importante scene 
din lume. S-a născut în 1983 și a urmat cursurile Conservatorului din Strasbourg din lume. S-a născut în 1983 și a urmat cursurile Conservatorului din Strasbourg 
de la vârsta de 7 ani. A continuat studiile la Conservatorul din Colmar iar, din de la vârsta de 7 ani. A continuat studiile la Conservatorul din Colmar iar, din 
2001, la Conservatorul Superior din Geneva, unde a studiat timp de 3 ani și a 2001, la Conservatorul Superior din Geneva, unde a studiat timp de 3 ani și a 
absolvit cu diplomă de Solist. absolvit cu diplomă de Solist. 
A studiat apoi în Statele Unite ale Americii, cu celebrul pianist și pedagog A studiat apoi în Statele Unite ale Americii, cu celebrul pianist și pedagog 
Leon Fleisher și a participat la MasterClass-uri cu Radu Lupu, Murray Perahia, Leon Fleisher și a participat la MasterClass-uri cu Radu Lupu, Murray Perahia, 
Andras Schiff, David Zinman, Dimitri Bashkirov, Maria Tipo, Vladimir Feltsman, Andras Schiff, David Zinman, Dimitri Bashkirov, Maria Tipo, Vladimir Feltsman, 
Pascal Roge și, după ce a absolvit, în 2004, a început să aspire la lumea Pascal Roge și, după ce a absolvit, în 2004, a început să aspire la lumea 
elitelor.elitelor.
La vârsta de 14 ani a obținut Premiul I la Concours Musical de France. De atunci, La vârsta de 14 ani a obținut Premiul I la Concours Musical de France. De atunci, 



a obținut numeroase premii și distincții în cadrul competițiilor internaționale de a obținut numeroase premii și distincții în cadrul competițiilor internaționale de 
pian: Premiul III la Concursul Internațional „George Enescu” (București, 2005), pian: Premiul III la Concursul Internațional „George Enescu” (București, 2005), 
Premiul I la Concursul Premio Pianistico Pausilypon (Napoli, 2006), Premiul III Premiul I la Concursul Premio Pianistico Pausilypon (Napoli, 2006), Premiul III 
la Concursul Internațional Sulmona (2007), Premiul II la Concorso pianistico di la Concursul Internațional Sulmona (2007), Premiul II la Concorso pianistico di 
Tolmezzo (2009), Premiul II la Ferrol International Competition (Spania, 2007), Tolmezzo (2009), Premiul II la Ferrol International Competition (Spania, 2007), 
Premiul II la Premio Fausto Zadra (Abano Terme, 2010), Premiul I la Premio Premiul II la Premio Fausto Zadra (Abano Terme, 2010), Premiul I la Premio 
Palma D´Oro (2010). Palma D´Oro (2010). 
Interpretările sale (lucrări din repertoriul clasic, romantic și din secolul XX) Interpretările sale (lucrări din repertoriul clasic, romantic și din secolul XX) 
sunt întotdeauna bine primite de către presa de specialitate și de către sunt întotdeauna bine primite de către presa de specialitate și de către 
public. A concertat în săli prestigioase, precum: Carnegie Hall din New York, public. A concertat în săli prestigioase, precum: Carnegie Hall din New York, 
Concertgebouw din Amsterdam, Beethoven-Haus din Bonn, Societa dei Concertgebouw din Amsterdam, Beethoven-Haus din Bonn, Societa dei 
Concerti din Milano, Tonhalle din Zurich, Palais des Beaux-Arts din Bruxelles, Concerti din Milano, Tonhalle din Zurich, Palais des Beaux-Arts din Bruxelles, 
Esplanade Concert Hall din Singapore și în cadrul festivalurilor renumite, Esplanade Concert Hall din Singapore și în cadrul festivalurilor renumite, 
precum: Radio-France Montpellier, Nuits musicales en Armagnac, Chopin precum: Radio-France Montpellier, Nuits musicales en Armagnac, Chopin 
Paris Festival, Musicales du Lubéron, St-Jean Cap Ferrat Festival, Ushuaia Paris Festival, Musicales du Lubéron, St-Jean Cap Ferrat Festival, Ushuaia 
International Music Festival, Chopin Society Hannover, Mendelssohn Music International Music Festival, Chopin Society Hannover, Mendelssohn Music 
Week Wengen, Schleswig Holstein Music Festival, Tibor Varga Festival Sion.Week Wengen, Schleswig Holstein Music Festival, Tibor Varga Festival Sion.
De asemenea, a concertat cu orchestre celebre precum: Filarmonica din De asemenea, a concertat cu orchestre celebre precum: Filarmonica din 
București, Orchestra Națională din Montpellier, New Symphony Orchestra, București, Orchestra Națională din Montpellier, New Symphony Orchestra, 
Berliner Symphoniker, Symphony Orchestra Biel. Alături de mama sa, celebra Berliner Symphoniker, Symphony Orchestra Biel. Alături de mama sa, celebra 
violonistă Silvia Marcovici, are numeroase apariții în recitaluri camerale.violonistă Silvia Marcovici, are numeroase apariții în recitaluri camerale.
Aimo PaginAimo Pagin are înregistrări în colaborare cu Südwestrundfunk și BBC London,  are înregistrări în colaborare cu Südwestrundfunk și BBC London, 
anul 2011 marcând apariția primului său CD. În prezent, Aimo Pagin locuiește anul 2011 marcând apariția primului său CD. În prezent, Aimo Pagin locuiește 
în Viena și este artist Bösendorfer din mai 2019. în Viena și este artist Bösendorfer din mai 2019. 

Aram Ilici HaciaturianAram Ilici Haciaturian (1903-1978) a fost un compozitor și dirijor armean.  (1903-1978) a fost un compozitor și dirijor armean. 
A compus balete, lucrări simfonice, sonate, cântece, romanțe, coruri, muzică A compus balete, lucrări simfonice, sonate, cântece, romanțe, coruri, muzică 
pentru teatru și film. Printre cele mai cunoscute creații: baletele „Gayaneh” și pentru teatru și film. Printre cele mai cunoscute creații: baletele „Gayaneh” și 

„Spartacus”, Simfonia nr. 2, „Concertul pentru vioară și orchestră”, muzica la „Spartacus”, Simfonia nr. 2, „Concertul pentru vioară și orchestră”, muzica la 
drama lui Lermontov „Маsquerade”.drama lui Lermontov „Маsquerade”.
S-a născut la Tbilisi. La 19 ani susține examenul la Colegiul muzical din Moscova, S-a născut la Tbilisi. La 19 ani susține examenul la Colegiul muzical din Moscova, 
unde studiază violoncelul, pianul și compoziția. La conservator el compune unde studiază violoncelul, pianul și compoziția. La conservator el compune 
primele lucrări muzicale (1929-1934), iar „Simfonia nr.1” va fi lucrarea sa de primele lucrări muzicale (1929-1934), iar „Simfonia nr.1” va fi lucrarea sa de 
diplomă.diplomă.
Printre primele sale creații se numără: baletul „Fericirea”, „Concertul pentru Printre primele sale creații se numără: baletul „Fericirea”, „Concertul pentru 
pian”, „Concertul pentru vioară”, muzica la drama „Bal mascat”. În anii de pian”, „Concertul pentru vioară”, muzica la drama „Bal mascat”. În anii de 
război compune un șir de cântece patriotice, marșuri pentru orchestra de fanfare, război compune un șir de cântece patriotice, marșuri pentru orchestra de fanfare, 



baletul „Gayaneh” (cu premiera în 1942). Tot atunci compune „Simfonia nr. baletul „Gayaneh” (cu premiera în 1942). Tot atunci compune „Simfonia nr. 
2” numită și „Simfonia cu clopot”, în care sunt redate suferințele oamenilor în 2” numită și „Simfonia cu clopot”, în care sunt redate suferințele oamenilor în 
anii de război. În anii ’50–’60 își începe cariera de dirijor, apoi de profesor anii de război. În anii ’50–’60 își începe cariera de dirijor, apoi de profesor 
la Conservatorul din Moscova. Concertează în țară și peste hotare. În 1954, la Conservatorul din Moscova. Concertează în țară și peste hotare. În 1954, 
compune baletul „Spartacus” (cu premiera în 1956 la Leningrad). În anii ’60–compune baletul „Spartacus” (cu premiera în 1956 la Leningrad). În anii ’60–
’70 compune 3 sonate și 3 concerte-rapsodii: unul pentru vioară și orchestră, ’70 compune 3 sonate și 3 concerte-rapsodii: unul pentru vioară și orchestră, 
altul pentru violoncel și orchestră, și celălalt pentru pian și orchestră.altul pentru violoncel și orchestră, și celălalt pentru pian și orchestră.
De asemenea, a compus imnul Republicii Armene.De asemenea, a compus imnul Republicii Armene.
GayanehGayaneh este un balet în patru acte compus de  este un balet în patru acte compus de Aram HaciaturianAram Haciaturian, care , care 
a avut premiera pe 9 decembrie 1942. Cele mai cunoscută părți ale baletului a avut premiera pe 9 decembrie 1942. Cele mai cunoscută părți ale baletului 
sunt „Sabre Dance”, care a fost preluat de mulți artiști, inclusiv artiști pop, și sunt „Sabre Dance”, care a fost preluat de mulți artiști, inclusiv artiști pop, și 

„Adagio”, care a apărut în coloana sonoră a filmului lui Stanley Kubrick, A „Adagio”, care a apărut în coloana sonoră a filmului lui Stanley Kubrick, A 
Space Odissey. Space Odissey. 
Povestea inițială a lui Povestea inițială a lui HaciaturianHaciaturian descrie viața unei tinere femei armence, a  descrie viața unei tinere femei armence, a 
cărei convingeri patriotice se opun sentimentelor sale atunci când află trădarea cărei convingeri patriotice se opun sentimentelor sale atunci când află trădarea 
soțului ei. În anii următori, intriga a fost modificată, accentul fiind mutat asupra soțului ei. În anii următori, intriga a fost modificată, accentul fiind mutat asupra 
poveștii de dragoste. poveștii de dragoste. 
LezginkaLezginka este numele colectiv dat inițial de ruși tuturor dansurilor caucaziene  este numele colectiv dat inițial de ruși tuturor dansurilor caucaziene 
cu ritm rapid. Poate fi dans solo masculin sau în pereche. Melodia este clară și cu ritm rapid. Poate fi dans solo masculin sau în pereche. Melodia este clară și 
dinamică, ritmul este rapid.dinamică, ritmul este rapid.

Opera în două acte Opera în două acte „Don Giovanni”„Don Giovanni” a fost compusă de  a fost compusă de Wolfgang Wolfgang 
Amadeus MozartAmadeus Mozart la Praga, pe textul lui Lorenzo da Ponte, fiind prezentată  la Praga, pe textul lui Lorenzo da Ponte, fiind prezentată 
în premieră absolută la 29 octombrie 1787 pe scena Teatrului vechi din capitala în premieră absolută la 29 octombrie 1787 pe scena Teatrului vechi din capitala 
Cehiei. Tema de origine iberică, prelucrată cu iscusință de libretist, l-a captivat Cehiei. Tema de origine iberică, prelucrată cu iscusință de libretist, l-a captivat 
în așa măsură pe compozitor încât a lucrat la partitura sa într-un ritm alert. La în așa măsură pe compozitor încât a lucrat la partitura sa într-un ritm alert. La 
premieră, premieră, MozartMozart a cunoscut, pare-se cel mai mare și mai desăvârșit succes  a cunoscut, pare-se cel mai mare și mai desăvârșit succes 
din întreaga sa carieră. Asta l-a făcut apoi să afirme, într-o corespondență, din întreaga sa carieră. Asta l-a făcut apoi să afirme, într-o corespondență, 
că „praghezii sunt cel mai muzical popor din lume”. Oricum, muzica sa de că „praghezii sunt cel mai muzical popor din lume”. Oricum, muzica sa de 
o noblețe rar atinsă înainte de vreun compozitor, cu profunzimi nebănuite în o noblețe rar atinsă înainte de vreun compozitor, cu profunzimi nebănuite în 
zugrăvirea stărilor sufletești și a conflictelor dramatice, a fost socotită de cele zugrăvirea stărilor sufletești și a conflictelor dramatice, a fost socotită de cele 
mai înalte spirite ale ultimelor două secole „un adevărat miracol”. Iar miracolul mai înalte spirite ale ultimelor două secole „un adevărat miracol”. Iar miracolul 
acesta se datorează felului în care acesta se datorează felului în care MozartMozart a izbutit să împace comedia și  a izbutit să împace comedia și 
tragedia subiectului într-o unitate indisolubilă.tragedia subiectului într-o unitate indisolubilă.
Grandioasa uvertură a operei sugerează întreaga măreție a acestei capodopere Grandioasa uvertură a operei sugerează întreaga măreție a acestei capodopere 
unice, în care luminile și umbrele alternează într-o superbă sinteză.unice, în care luminile și umbrele alternează într-o superbă sinteză.



Creația lui Creația lui Edvard GriegEdvard Grieg îmbrățișează domenii variate. El a scris muzică  îmbrățișează domenii variate. El a scris muzică 
pentru spectacolele dramatice ale lui Björnson și Ibsen („Sigurd Jorsalfar” și pentru spectacolele dramatice ale lui Björnson și Ibsen („Sigurd Jorsalfar” și 

„Peer Gynt”), lucrări simfonice („Dansuri Simfonice”, „Dansuri Norvegiene”, „Peer Gynt”), lucrări simfonice („Dansuri Simfonice”, „Dansuri Norvegiene”, 
„Suita Holberg”) și vocal-simfonice, binecunoscutul Concert pentru pian și „Suita Holberg”) și vocal-simfonice, binecunoscutul Concert pentru pian și 
orchestră, lucrări camerale (sonate, cvartete) și altele. orchestră, lucrări camerale (sonate, cvartete) și altele. 
Compus în 1968, când artistul avea 25 de ani, Compus în 1968, când artistul avea 25 de ani, Concertul pentru pian și Concertul pentru pian și 
orchestră op. 16 în la minororchestră op. 16 în la minor a răsunat, în primă audiție, la Copenhaga,  a răsunat, în primă audiție, la Copenhaga, 
în aprilie 1869, în interpretarea pianistului Edmunt Neupert, prietenul în aprilie 1869, în interpretarea pianistului Edmunt Neupert, prietenul 
compozitorului, căruia i-a fost dedicată partitura. Socotit de criticii vremii drept compozitorului, căruia i-a fost dedicată partitura. Socotit de criticii vremii drept 

„unul din cele mai bune concerte moderne pentru pian”, avea să fie prezentat, „unul din cele mai bune concerte moderne pentru pian”, avea să fie prezentat, 
10 ani mai târziu, de către însuși compozitorul, la Leipzig, cu concursul orchestrei 10 ani mai târziu, de către însuși compozitorul, la Leipzig, cu concursul orchestrei 
Gewandhaus.Gewandhaus.
Deși scrisă la o vârstă fragedă, când anumite influențe erau inerente, lucrarea Deși scrisă la o vârstă fragedă, când anumite influențe erau inerente, lucrarea 
se remarcă prin lirismul cuceritor, prin puterea de evocare și avântul inspirației; se remarcă prin lirismul cuceritor, prin puterea de evocare și avântul inspirației; 
în paginile ei ni se dezvăluie în paginile ei ni se dezvăluie GriegGrieg liricul, care știe să-și pună în valoare  liricul, care știe să-și pună în valoare 
finețea graiului său armonic, vigoarea și prospețimea ritmului, bogăția de finețea graiului său armonic, vigoarea și prospețimea ritmului, bogăția de 
nesecat a melodismului său întemeiat pe elementele folclorului norvegian și pe nesecat a melodismului său întemeiat pe elementele folclorului norvegian și pe 
transfigurarea originală, individuală, a experienței muzicii europene, clasice și transfigurarea originală, individuală, a experienței muzicii europene, clasice și 
romantice. romantice. 
Alcătuit din trei părți, Concertul începe într-o mișcare Allegro molto moderato, Alcătuit din trei părți, Concertul începe într-o mișcare Allegro molto moderato, 
cu acordurile energice ale pianului, un fel de cadență construită pe un șir de cu acordurile energice ale pianului, un fel de cadență construită pe un șir de 
octave descendente, după care orchestra enunță tema principală. Sobră, octave descendente, după care orchestra enunță tema principală. Sobră, 
concisă la început, emanând o undă de melancolie reținută, ea se va revărsa concisă la început, emanând o undă de melancolie reținută, ea se va revărsa 
apoi cu generozitate, fiind preluată de pianul solist, care o comentează cu multă apoi cu generozitate, fiind preluată de pianul solist, care o comentează cu multă 
căldură. Un episod animat, ce pe alocuri sugerează parcă fantasticele dansuri căldură. Un episod animat, ce pe alocuri sugerează parcă fantasticele dansuri 
ale elfelor din străvechile legende nordice, face trecerea către tema a doua, ale elfelor din străvechile legende nordice, face trecerea către tema a doua, 
încredințată solistului. Este o temă duioasă, expresivă, a cărei respirație și largă încredințată solistului. Este o temă duioasă, expresivă, a cărei respirație și largă 
desfășurare o apropie de melodiile vocale. O impetuoasă creștere dinamică desfășurare o apropie de melodiile vocale. O impetuoasă creștere dinamică 
coincide cu începutul Dezvoltării, clădită pe elemente melodice și ritmice ale coincide cu începutul Dezvoltării, clădită pe elemente melodice și ritmice ale 
temei principale. Reexpoziția reproduce întocmai materialul tematic al secțiunii temei principale. Reexpoziția reproduce întocmai materialul tematic al secțiunii 
inițiale, după care pianul evoluează cu o amplă cadență, plină de forță și inițiale, după care pianul evoluează cu o amplă cadență, plină de forță și 
energie clocotitoare, întruchipare parcă a măreției aspre a naturii nordice și energie clocotitoare, întruchipare parcă a măreției aspre a naturii nordice și 
a dârzeniei oamenilor care o stăpânesc. O scurtă Coda încheie mișcarea în a dârzeniei oamenilor care o stăpânesc. O scurtă Coda încheie mișcarea în 
ecourile începutului.ecourile începutului.
Partea a II-a, Adagio, un fel de intermezzo ce se desfășoară într-o atmosferă Partea a II-a, Adagio, un fel de intermezzo ce se desfășoară într-o atmosferă 
meditativă, elevată, întruchipează acele delicate, aeriene și transparente meditativă, elevată, întruchipează acele delicate, aeriene și transparente 
imagini ale unei lirici izvorâte din freamătul unui suflet sensibil, gingaș și duios. imagini ale unei lirici izvorâte din freamătul unui suflet sensibil, gingaș și duios. 



O melodie delicată parcă evocă atmosfera poetică și coloritul fascinant al unei O melodie delicată parcă evocă atmosfera poetică și coloritul fascinant al unei 
dimineți nordice, când scânteierile fosforescente ale aurorei boreale inundă dimineți nordice, când scânteierile fosforescente ale aurorei boreale inundă 
fiordurile cu o lumină stranie, de basm. Răsunând la început ca un coral, aidoma fiordurile cu o lumină stranie, de basm. Răsunând la început ca un coral, aidoma 
unui imn închinat frumuseții sălbatice a nordului, această melodie va dobândi, unui imn închinat frumuseții sălbatice a nordului, această melodie va dobândi, 
în episodul mijlociu, accente solemne, pentru ca apoi, către final, să revină la în episodul mijlociu, accente solemne, pentru ca apoi, către final, să revină la 
înfățișarea inițială, readucând atmosfera visătoare de la început.înfățișarea inițială, readucând atmosfera visătoare de la început.
Partea a III-a, Allegro moderato molto e marcato, clădită pe melodia unui Partea a III-a, Allegro moderato molto e marcato, clădită pe melodia unui 
dans norvegian – halling – încredințată pianului, este o izbucnire de forță, dans norvegian – halling – încredințată pianului, este o izbucnire de forță, 
vitalitate și optimism. Muzica farmecă și subjugă prin vigoarea ritmurilor, prin vitalitate și optimism. Muzica farmecă și subjugă prin vigoarea ritmurilor, prin 
prospețimea inedită a melodiilor, prin coloritul pitoresc al armoniilor. Un nou prospețimea inedită a melodiilor, prin coloritul pitoresc al armoniilor. Un nou 
intermezzo liric, nostalgic, este vestit de melodia flautului solo ce se înalță intermezzo liric, nostalgic, este vestit de melodia flautului solo ce se înalță 
deasupra acompaniamentului fremătător al grupului de coarde, ca o chemare deasupra acompaniamentului fremătător al grupului de coarde, ca o chemare 
însingurată către depărtări. Energia robustă a dansului revine apoi, revărsându-însingurată către depărtări. Energia robustă a dansului revine apoi, revărsându-
se într-un torent luminos, în care auzim toate temele în tonalitate majoră. Către se într-un torent luminos, în care auzim toate temele în tonalitate majoră. Către 
final, orchestra readuce melancolicul cântec al flautului, de această dată în final, orchestra readuce melancolicul cântec al flautului, de această dată în 
sonorități solemne, maiestuoase. sonorități solemne, maiestuoase. 

Johannes BrahmsJohannes Brahms avea 43 de ani când a compus prima sa simfonie, în  avea 43 de ani când a compus prima sa simfonie, în 
do minor. Pentru a înţelege mai bine de ce un artist atât de talentat şi de bine do minor. Pentru a înţelege mai bine de ce un artist atât de talentat şi de bine 
primit de breasla sa a aşteptat atât de mulţi ani acest lucru, haideţi să aruncăm primit de breasla sa a aşteptat atât de mulţi ani acest lucru, haideţi să aruncăm 
o privire în urmă, pentru a stabili un context. Joseph Haydn (care nu a inventat o privire în urmă, pentru a stabili un context. Joseph Haydn (care nu a inventat 
genul simfoniei, dar a avut la dispoziţie timpul şi orchestra necesare pentru a îl genul simfoniei, dar a avut la dispoziţie timpul şi orchestra necesare pentru a îl 
dezvolta), recunoscut drept „părintele simfoniei”, a scris 104 astfel de opusuri;  dezvolta), recunoscut drept „părintele simfoniei”, a scris 104 astfel de opusuri;  
Mozart a pus pe hârtie în jur de 50 de simfonii, iar Beethoven a mers mai Mozart a pus pe hârtie în jur de 50 de simfonii, iar Beethoven a mers mai 
departe în sinteză, scriind doar nouă (şi dând naştere şi unei superstiţii, conform departe în sinteză, scriind doar nouă (şi dând naştere şi unei superstiţii, conform 
căreia nici un compozitor nu va supravieţui mai departe de scrierea unei a căreia nici un compozitor nu va supravieţui mai departe de scrierea unei a 
noua simfonii). Sigur, societatea suferise şi ea multe modificări în aceşti ani, iar noua simfonii). Sigur, societatea suferise şi ea multe modificări în aceşti ani, iar 
compozitorii din secolul al XIX-lea aşteptau, în general, maturitatea, pentru a compozitorii din secolul al XIX-lea aşteptau, în general, maturitatea, pentru a 
se avânta în genul simfonic. În plus, Romanticii apreciau originalitatea, ceea ce se avânta în genul simfonic. În plus, Romanticii apreciau originalitatea, ceea ce 
însemna că fiecare nouă creaţie era supusă acum unui alt tip de presiune. Iar în însemna că fiecare nouă creaţie era supusă acum unui alt tip de presiune. Iar în 
cazul lui cazul lui BrahmsBrahms au intervenit şi alt fel de aşteptări, dacă ne gândim la faptul  au intervenit şi alt fel de aşteptări, dacă ne gândim la faptul 
că artistul fusese descoperit, la 20 de ani, de Robert Schumann, care îl descria că artistul fusese descoperit, la 20 de ani, de Robert Schumann, care îl descria 
în paginile revistei sale muzicale nici mai mult nici mai puţin decât un nou Mesia în paginile revistei sale muzicale nici mai mult nici mai puţin decât un nou Mesia 
al muzicii... Când toţi ochii şi mai ales toate urechile sunt îndreptate spre tine, al muzicii... Când toţi ochii şi mai ales toate urechile sunt îndreptate spre tine, 
presiunea e mare. Încercări în genul simfoniei existaseră mai devreme în viaţa presiunea e mare. Încercări în genul simfoniei existaseră mai devreme în viaţa 
lui lui BrahmsBrahms, însă ele nu s-au concretizat, aşa cum scriam mai sus, decât la 43 , însă ele nu s-au concretizat, aşa cum scriam mai sus, decât la 43 
de ani. Până în anii 1870 Brahms compusese un număr important de creaţii de ani. Până în anii 1870 Brahms compusese un număr important de creaţii 



camerale şi mergea, deliberat, înspre cele pur orchestrale. Prima audiţie a camerale şi mergea, deliberat, înspre cele pur orchestrale. Prima audiţie a 
Simfoniei I a avut loc chiar în anul compunerii ei, 1876, şi s-a bucurat de mare Simfoniei I a avut loc chiar în anul compunerii ei, 1876, şi s-a bucurat de mare 
succes, dirijorul Hans von Bülow descriind-o drept „a zecea de Beethoven”. succes, dirijorul Hans von Bülow descriind-o drept „a zecea de Beethoven”. 
Simfonia a II-a în Re major a urmat un an mai târziu, iar după o pauză de şase Simfonia a II-a în Re major a urmat un an mai târziu, iar după o pauză de şase 
ani, Simfonia a III-a în Fa major (1883). ani, Simfonia a III-a în Fa major (1883). 
Simfonia a IV-a, op. 98, în mi minor, a fost scrisă la un an distanţă de precedenta, Simfonia a IV-a, op. 98, în mi minor, a fost scrisă la un an distanţă de precedenta, 
între 1884 şi 1885, iar unii muzicologi consideră că ea ar fi putut fi inspirată între 1884 şi 1885, iar unii muzicologi consideră că ea ar fi putut fi inspirată 
de tragediile greceşti ale lui Sofocle, pe care Brahms le citea în acea perioadă. de tragediile greceşti ale lui Sofocle, pe care Brahms le citea în acea perioadă. 
Cele patru părţi au următoarele indicaţii:Cele patru părţi au următoarele indicaţii:
1. Allegro non troppo (mi minor)1. Allegro non troppo (mi minor)
2. Andante moderato (Mi major)2. Andante moderato (Mi major)
3. Allegro giocoso – Poco meno presto – Tempo I (Do major)3. Allegro giocoso – Poco meno presto – Tempo I (Do major)
4. Allegro energico e passionato – Più allegro (mi minor)4. Allegro energico e passionato – Più allegro (mi minor)

Se pare că simfonia era creaţia personală favorită a lui Se pare că simfonia era creaţia personală favorită a lui BrahmsBrahms, care, însă, în , care, însă, în 
spiritul propriu, plin de umor, o descria drept „afacerea valsul şi polca” (valsul spiritul propriu, plin de umor, o descria drept „afacerea valsul şi polca” (valsul 
fiind ultima mişcare, iar polca cea de-a treia). Sigur, partea finală a simfoniei fiind ultima mişcare, iar polca cea de-a treia). Sigur, partea finală a simfoniei 
este departe de a fi un vals – aici este departe de a fi un vals – aici BrahmsBrahms a folosit o temă simplă (despre care  a folosit o temă simplă (despre care 
majoritatea experţilor cred că face parte din Cantata nr. 150 „Nach dir, Herr, majoritatea experţilor cred că face parte din Cantata nr. 150 „Nach dir, Herr, 
verlanget mich” de J.S. Bach, deşi alţi muzicologi sunt de părere că ea ar putea verlanget mich” de J.S. Bach, deşi alţi muzicologi sunt de părere că ea ar putea 
proveni din Tema celor 32 de variaţiuni în do minor de Beethoven), pe care a proveni din Tema celor 32 de variaţiuni în do minor de Beethoven), pe care a 
dezvoltat-o într-un set de 30 de variaţiuni foarte complicate, dovedind, o dată dezvoltat-o într-un set de 30 de variaţiuni foarte complicate, dovedind, o dată 
în plus, că este un maestru al contrapunctului. în plus, că este un maestru al contrapunctului. 
Ultima simfonie a lui Ultima simfonie a lui BrahmsBrahms a fost scrisă pe parcursul a două veri petrecute în  a fost scrisă pe parcursul a două veri petrecute în 
localitatea austriacă Mürzzuschlag, în apropiere de Viena. Încă de la început localitatea austriacă Mürzzuschlag, în apropiere de Viena. Încă de la început 
avusese în minte ideea de a încheia partitura cu o Chaconnă (o structură Barocă avusese în minte ideea de a încheia partitura cu o Chaconnă (o structură Barocă 
în care tema este repetată constant). Se pare că în prima vară Brahms a scris în care tema este repetată constant). Se pare că în prima vară Brahms a scris 
părţile întâi şi a doua, iar vara următoare partea finală şi abia apoi cea de-a părţile întâi şi a doua, iar vara următoare partea finală şi abia apoi cea de-a 
treia mişcare. treia mişcare. 
Abilitatea lui Abilitatea lui BrahmsBrahms în materie de arhitectură muzicală este mai evidentă  în materie de arhitectură muzicală este mai evidentă 
aici, în ultima sa simfonie, decât oriunde altundeva. Compozitorul foloseşte aici, în ultima sa simfonie, decât oriunde altundeva. Compozitorul foloseşte 
tehnici contrapunctice baroce, labirinturi cromatice şi melodii aflate la graniţa tehnici contrapunctice baroce, labirinturi cromatice şi melodii aflate la graniţa 
dintre minor şi major. Mai ales în acest opus dintre minor şi major. Mai ales în acest opus BrahmsBrahms esenţializează tendinţa  esenţializează tendinţa 
Romanticilor târzii de a căuta un echilibru între formele expresive ale începutului Romanticilor târzii de a căuta un echilibru între formele expresive ale începutului 
de secol XIX şi tehnici componistice tradiţionale şi de a  utiliza toată bogăţia de secol XIX şi tehnici componistice tradiţionale şi de a  utiliza toată bogăţia 
armonică şi orchestrală disponibile în acel moment. armonică şi orchestrală disponibile în acel moment. 



Vioara I:
- Ondin Brezeanu
- Ana-Maria Truță
- Silviu Gherasimescu
- Marin Lodrin
- Petru Lupan
- Georgiana Ionescu
- Dan Gagiu
- Iulian Vuluță
- Călin Ceapă
- Frederic Marin
Vioara a II-a:
- Lucian Duță
- Venera Paraschiv
- Iolanda Vasilescu
- Stelian Nemțanu
- Oana Mareș
- Lavinia Zota
- Iulia Bolescu Bândilă
- Cristina Cristea
Violă:
- Daniel Vots
- Georgiana Munteanu
- Marius Nițu
- Cosmin Faur
- Bogdan Cristea
- Vasile Călin
Violoncel:
- Eduard Zecheru
- Mihaela Miu
- Sabin Verboschi
- Anca Dumitrescu
- Flaminia Nastai
Contrabas:
- Iustin Carp
- Ciprian Matei
- Ionuț Cristea

Flaut:
- Mihail Vîrgă
- Roxana Popescu
- Cristina Răducan
Oboi:
- Oleg Bălănuță
- Marius Miu
Clarinet:
- Daniel Radu
- Elena Stan
Fagot:

- Iulian Nițică
- Maria Chifu
Corn:
- Constantin Istrate
- Carlos Patraș
- Radu Andrei
- Cristian Pârgaru
Trompetă:
- Cristian Cucu
- Sorrel Chiriac
Trombon:
- Mirel Liță
- Florin Bârlădeanu
- Ștefan Oprică
Tubă: 
- Marius Hoghi – colaborator 
Percuție:

- Cristian Văleanu
- Teodora Banu-Nistoroiu
- Ioana Văleanu
Harpă: 

- Dana Voinescu

Componența Orchestrei Simfonice:



„Virtual Concert Hall” este un studio video pe care Filarmonica „Paul Con-
stantinescu” 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 îm-
bunătăți 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), docu-
mentare și producții artistice care au la bază istoria culturală a minorităților și grupu-
rilor 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 proiec- 
tului, 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 abili- 
tăților 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 con-
viețuirii 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 produ-
sul „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/or-
ganizatori. 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, imple-
mentând un proiect durabil și de viitor, ce va aduce, pe lângă celelalte multiple be- 
neficii, creștere economică substanțială.

https://virtualconcerthall.ro
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