




Tiberiu SoareTiberiu Soare s-a născut pe 3 ianuarie 1977 în Bucureşti și este absolvent  s-a născut pe 3 ianuarie 1977 în Bucureşti și este absolvent 
a două dintre facultăţile Universităţii de Muzică din Bucureşti: Facultatea de a două dintre facultăţile Universităţii de Muzică din Bucureşti: Facultatea de 
Interpretare Muzicală, Secţia Instrumentală (Tubă), la clasa Conf. Univ. Ion Interpretare Muzicală, Secţia Instrumentală (Tubă), la clasa Conf. Univ. Ion 
Popescu (Diplomă de Licenţă obţinută în anul 2000) şi Facultatea de Compoziţie Popescu (Diplomă de Licenţă obţinută în anul 2000) şi Facultatea de Compoziţie 
şi Pedagogie Muzicală, Secţia Dirijat Orchestră, clasa profesorilor Ludovic Bacs şi Pedagogie Muzicală, Secţia Dirijat Orchestră, clasa profesorilor Ludovic Bacs 
şi Conf. Univ. Dr. Petru Andriesei (Diplomă de Licenţă obţinută în anul 2001). şi Conf. Univ. Dr. Petru Andriesei (Diplomă de Licenţă obţinută în anul 2001). 
A absolvit de asemenea un Master în Stilistică Dirijorală, la clasa profesorului A absolvit de asemenea un Master în Stilistică Dirijorală, la clasa profesorului 
Horia Andreescu (2001/2002), iar în 2018 a obținut titlul de Doctor în muzică Horia Andreescu (2001/2002), iar în 2018 a obținut titlul de Doctor în muzică 
la Universitatea Națională de Muzică București cu lucrarea „Tragedia lirică la Universitatea Națională de Muzică București cu lucrarea „Tragedia lirică 
Oedipe de George Enescu, O perspectivă dirijorală” – îndrumător: Prof. Univ. Oedipe de George Enescu, O perspectivă dirijorală” – îndrumător: Prof. Univ. 
Dr. Dan Dediu.Dr. Dan Dediu.
În prezent este Conferențiar Universitar Doctor al Universitătii Naţionale de În prezent este Conferențiar Universitar Doctor al Universitătii Naţionale de 
Muzică Bucureşti – Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzică Bucureşti – Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie 
Muzicală, în cadrul departamentului Dirijat, Muzică Religioasă și Instrumente Muzicală, în cadrul departamentului Dirijat, Muzică Religioasă și Instrumente 
Complementare.Complementare.
Parcursul său profesional cuprinde atribuțiile de: Dirijor al Operei Naţionale Parcursul său profesional cuprinde atribuțiile de: Dirijor al Operei Naţionale 
Bucureşti (2004-2013), Inițiator şi Coordonator al Studioului Experimental de Bucureşti (2004-2013), Inițiator şi Coordonator al Studioului Experimental de 
Operă şi Balet „Ludovic Spiess” din cadrul Operei Naţionale Bucureşti (2007-Operă şi Balet „Ludovic Spiess” din cadrul Operei Naţionale Bucureşti (2007-
2008), Dirijor Principal al Orchestrelor şi Corurilor Radio România (2012-2015), 2008), Dirijor Principal al Orchestrelor şi Corurilor Radio România (2012-2015), 
Dirijor al Ansamblului de Muzică Nouă „Profil” din Bucureşti (2004-prezent), Dirijor al Ansamblului de Muzică Nouă „Profil” din Bucureşti (2004-prezent), 
Colaborator permanent al Fundaţiei „Calea Victoriei” (2007-prezent). În Colaborator permanent al Fundaţiei „Calea Victoriei” (2007-prezent). În 
această calitate a susţinut mai multe şiruri de conferinţe interactive pe teme această calitate a susţinut mai multe şiruri de conferinţe interactive pe teme 
muzicale. Conţinutul acestora a fost sintetizat în două volume: „Pentru ce muzicale. Conţinutul acestora a fost sintetizat în două volume: „Pentru ce 
mergem la Operă?” (Premiul Galei Societăţii Civile 2014) și „Nouă povestiri mergem la Operă?” (Premiul Galei Societăţii Civile 2014) și „Nouă povestiri 
muzicale” (2016).muzicale” (2016).
În mai 2018, Casa Regală a României i-a acordat lui În mai 2018, Casa Regală a României i-a acordat lui Tiberiu SoareTiberiu Soare distincţia  distincţia 

„Ordinul Coroana României în Grad de Ofițer”.„Ordinul Coroana României în Grad de Ofițer”.
Tiberiu SoareTiberiu Soare colaborează frecvent cu principalele Orchestre Simfonice şi  colaborează frecvent cu principalele Orchestre Simfonice şi 
Teatre de Operă din România.Teatre de Operă din România.
Pe plan internaţional, activitatea artistului a constat în colaborări cu numeroase Pe plan internaţional, activitatea artistului a constat în colaborări cu numeroase 
ansambluri de prestigiu, cum ar fi: London Philharmonic Orchestra, Kammer ansambluri de prestigiu, cum ar fi: London Philharmonic Orchestra, Kammer 
Ensemble N (Stockholm), Musica Vitae Chamber Orchestra (Suedia), Osaka Ensemble N (Stockholm), Musica Vitae Chamber Orchestra (Suedia), Osaka 
Chamber Symphony Orchestra (Japonia), Bad-Reichenhaller Orchester Chamber Symphony Orchestra (Japonia), Bad-Reichenhaller Orchester 
(Germania), Orchestra Filarmonicii din Atena, „Bedrich Smetana” Philharmonic (Germania), Orchestra Filarmonicii din Atena, „Bedrich Smetana” Philharmonic 
Orchestra (Zlin, Cehia), Orchestra Radio Praga, Orchestra Filarmonicii din Orchestra (Zlin, Cehia), Orchestra Radio Praga, Orchestra Filarmonicii din 
Sofia, Orchestra de Camera din Chişinău, Teatrul Național de Operă și Balet Sofia, Orchestra de Camera din Chişinău, Teatrul Național de Operă și Balet 
Maria Bieșu (Chișinău), Camerata Salzburg, Orchestra Simfonică din Beirut Maria Bieșu (Chișinău), Camerata Salzburg, Orchestra Simfonică din Beirut 



(Liban), Orchestra Simfonică de Stat din Izmir (Turcia).(Liban), Orchestra Simfonică de Stat din Izmir (Turcia).

Violonist virtuoz, cu o puternică personalitate, Violonist virtuoz, cu o puternică personalitate, Florin Ionescu-GalaţiFlorin Ionescu-Galaţi s-a  s-a 
impus în viaţa muzicală românească ca unul dintre vârfurile generaţiei sale. impus în viaţa muzicală românească ca unul dintre vârfurile generaţiei sale. 
Născut la Bucureşti, în anul 1970, tânărul artist a început studiul viorii la vârsta Născut la Bucureşti, în anul 1970, tânărul artist a început studiul viorii la vârsta 
de 4 ani, sub îndrumarea tatălui său, cunoscutul violonist şi dirijor Ilarion de 4 ani, sub îndrumarea tatălui său, cunoscutul violonist şi dirijor Ilarion 
Ionescu-Galaţi.Ionescu-Galaţi.
Apariţia în public alături de Orchestra Naţională Radio, la vârsta de 10 ani, Apariţia în public alături de Orchestra Naţională Radio, la vârsta de 10 ani, 
cu Concertul pentru vioară și orchestră de D. Kabalevski, prevestea un talent cu Concertul pentru vioară și orchestră de D. Kabalevski, prevestea un talent 
neobişnuit ce avea să devină curând cunoscut. Au urmat pe rând studiile la neobişnuit ce avea să devină curând cunoscut. Au urmat pe rând studiile la 
Şcoala de Muzică din Braşov cu profesorul Radu Hamzea şi absolvirea Şcoala de Muzică din Braşov cu profesorul Radu Hamzea şi absolvirea 
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la clasa maestrului Ştefan Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la clasa maestrului Ştefan 
Gheorghiu.Gheorghiu.
Este laureat al concursurilor internaţionale „Usti nad Orlici” (Cehoslovacia), Este laureat al concursurilor internaţionale „Usti nad Orlici” (Cehoslovacia), 

„Dinu Lipatti” şi „George Enescu” (România), „Tibor Varga” (Elveţia), „Paganini” „Dinu Lipatti” şi „George Enescu” (România), „Tibor Varga” (Elveţia), „Paganini” 
(Italia), „Wieniawski” (Polonia).(Italia), „Wieniawski” (Polonia).
Cariera sa internaţională, începută  în 1982, s-a derulat spectaculos în recitaluri Cariera sa internaţională, începută  în 1982, s-a derulat spectaculos în recitaluri 
şi concerte alături de ansambluri cunoscute ca: orchestrele simfonice de la şi concerte alături de ansambluri cunoscute ca: orchestrele simfonice de la 
Graz, Saarbrücken, Marsilia, München, Genova, Atena, Istanbul, Ankara, Graz, Saarbrücken, Marsilia, München, Genova, Atena, Istanbul, Ankara, 
Izmir, Chişinău, orchestrele radio din Basel, Bucureşti etc., numele său figurând Izmir, Chişinău, orchestrele radio din Basel, Bucureşti etc., numele său figurând 
pe afişele unor săli de renume din Europa, SUA şi Japonia ca: „Gasteig”  şi pe afişele unor săli de renume din Europa, SUA şi Japonia ca: „Gasteig”  şi 

„Herkule” din München, „Carnegie Hall” din New York, „Beethoven Halle” – „Herkule” din München, „Carnegie Hall” din New York, „Beethoven Halle” – 
Bonn, „Santory Hall” –Tokyo, „Megaron” (Atena şi Salonic).Bonn, „Santory Hall” –Tokyo, „Megaron” (Atena şi Salonic).
În diverse formule camerale a colaborat cu Ayla Erduran, Viktor Pikaisen, Viktor În diverse formule camerale a colaborat cu Ayla Erduran, Viktor Pikaisen, Viktor 
Tretiakov, Lory Wallfisch, Valentin Gheorghiu. A realizat înregistrări de referinţă Tretiakov, Lory Wallfisch, Valentin Gheorghiu. A realizat înregistrări de referinţă 
pentru posturi de radio sau TV din Germania, Turcia, Franţa, Japonia, SUA. pentru posturi de radio sau TV din Germania, Turcia, Franţa, Japonia, SUA. 
În ţara noastră, artistului i s-au acordat Premiul Televiziunii Române (1996, În ţara noastră, artistului i s-au acordat Premiul Televiziunii Române (1996, 
1997) şi Premiul „Pro TV” pentru participarea ca solist în concertul televizat co-1997) şi Premiul „Pro TV” pentru participarea ca solist în concertul televizat co-
producţie România-America, Marele Premiu al Uniunii Criticilor şi Interpreţilor producţie România-America, Marele Premiu al Uniunii Criticilor şi Interpreţilor 
Români (1996), Premiul pentru promovarea muzicii româneşti în ţară şi în Români (1996), Premiul pentru promovarea muzicii româneşti în ţară şi în 
străinătate acordat de Uniunea Criticilor Muzicali (2002).străinătate acordat de Uniunea Criticilor Muzicali (2002).
De aprecieri deosebite se bucură şi CD-urile cu Concertul nr. 1 de N. Paganini, De aprecieri deosebite se bucură şi CD-urile cu Concertul nr. 1 de N. Paganini, 
Concertul nr. 3 de W.A. Mozart şi Cvintetul în La major, „Păstrăvul”, de Fr. Concertul nr. 3 de W.A. Mozart şi Cvintetul în La major, „Păstrăvul”, de Fr. 
Schubert, Bijuterii muzicale.Schubert, Bijuterii muzicale.
Prezenţă scenică agreabilă, sigur pe o tehnică deosebită, cu un timbru generos, Prezenţă scenică agreabilă, sigur pe o tehnică deosebită, cu un timbru generos, 
Florin Ionescu-GalaţiFlorin Ionescu-Galaţi a cucerit publicul pretutindeni, obţinând comentarii  a cucerit publicul pretutindeni, obţinând comentarii 
pe măsură ale presei de specialitate. Despre concertul său cu Filarmonica pe măsură ale presei de specialitate. Despre concertul său cu Filarmonica 



„Janacek”, presa slovacă nota: „violonistul român a stabilit un adevărat record „Janacek”, presa slovacă nota: „violonistul român a stabilit un adevărat record 
al tempo-ului şi expresivităţii, amintindu-ne de interpretări de excepţie ca al tempo-ului şi expresivităţii, amintindu-ne de interpretări de excepţie ca 
cea a lui Zino Francescatti…” iar „Frankfurter Allgemeine Zeitung” menţiona: cea a lui Zino Francescatti…” iar „Frankfurter Allgemeine Zeitung” menţiona: 

„„Florin Ionescu-GalaţiFlorin Ionescu-Galaţi a fermecat publicul cu melosul accentuat, tehnica sa  a fermecat publicul cu melosul accentuat, tehnica sa 
absolută, interpretarea de maxim rafinament…”. La Basel, după interpretarea absolută, interpretarea de maxim rafinament…”. La Basel, după interpretarea 
Concertului nr. 1 de N. Paganini, presa comenta: „…interpretarea magică, fără Concertului nr. 1 de N. Paganini, presa comenta: „…interpretarea magică, fără 
nici un dubiu, se poate afirma că violonistul român are toate calităţile unui mare nici un dubiu, se poate afirma că violonistul român are toate calităţile unui mare 
interpret, aplauzele îndelungi ale publicului l-au răsplătit din plin”. La Londra, interpret, aplauzele îndelungi ale publicului l-au răsplătit din plin”. La Londra, 
publicaţia „Times” remarca: „de la primele note am fost captivaţi de strălucirea publicaţia „Times” remarca: „de la primele note am fost captivaţi de strălucirea 
tonului, de stăpânirea aparent fără efort a instrumentului său. În „Simfonia tonului, de stăpânirea aparent fără efort a instrumentului său. În „Simfonia 
spaniolă” de E. Lalo, violonistul român a creat perfect atmosfera pasională, spaniolă” de E. Lalo, violonistul român a creat perfect atmosfera pasională, 
prin momente de bravură palpitantă, sensibilitate expresivă în pasajele lente, prin momente de bravură palpitantă, sensibilitate expresivă în pasajele lente, 
fraze lirice seducătoare”.fraze lirice seducătoare”.

Născut în anul 1835 în localitatea Lublin din Polonia, într-o familie de muzicieni, Născut în anul 1835 în localitatea Lublin din Polonia, într-o familie de muzicieni, 
compozitorul și virtuozul viorii, compozitorul și virtuozul viorii, Henryk WieniawskiHenryk Wieniawski și-a început, din  și-a început, din 
copilărie, cariera de concertist. Copil-minune, copilărie, cariera de concertist. Copil-minune, WieniawskiWieniawski a fost îndrumat  a fost îndrumat 
spre cariera muzicală de un unchi al său, pianistul și compozitorul Eduard spre cariera muzicală de un unchi al său, pianistul și compozitorul Eduard 
Wolff, elev al lui Elsner la Conservatorul din Varșovia, prieten apropiat al lui Wolff, elev al lui Elsner la Conservatorul din Varșovia, prieten apropiat al lui 
Frederic Chopin. Frederic Chopin. WieniawskiWieniawski și-a desăvârșit studiile muzicale la Paris, unde  și-a desăvârșit studiile muzicale la Paris, unde 
de mulți ani se stabilise și unchiul său. La Conservatorul din capitala Franței, de mulți ani se stabilise și unchiul său. La Conservatorul din capitala Franței, 
el a fost elevul celebrului pedagog Massarat. După numai doi ani de studii, el a fost elevul celebrului pedagog Massarat. După numai doi ani de studii, 
el a obținut, la vârsta de 11 ani, premiul I și curând și-a început cariera de el a obținut, la vârsta de 11 ani, premiul I și curând și-a început cariera de 
concertist, care i-a adus consacrarea internațională. Primele concerte le-a dat concertist, care i-a adus consacrarea internațională. Primele concerte le-a dat 
împreună cu un frate mai mare, pianistul și compozitorul Joseph Wieniawski. împreună cu un frate mai mare, pianistul și compozitorul Joseph Wieniawski. 
Invitat să concerteze în Rusia, la Petersburg și Moscova, Invitat să concerteze în Rusia, la Petersburg și Moscova, WieniawskiWieniawski a rămas  a rămas 
în această țară până la sfârșitul vieții. Concertist apreciat pentru muzicalitatea în această țară până la sfârșitul vieții. Concertist apreciat pentru muzicalitatea 
și virtuozitatea sa de marii muzicieni ruși ai timpului, Ceaikovski și Serov, și virtuozitatea sa de marii muzicieni ruși ai timpului, Ceaikovski și Serov, 
WieniawskiWieniawski a fost prieten și colaborator apropiat al faimosului pianist rus,  a fost prieten și colaborator apropiat al faimosului pianist rus, 
Anton Rubinstein, fondatorul Conservatorului din Petersburg. Împreună cu Anton Rubinstein, fondatorul Conservatorului din Petersburg. Împreună cu 
acesta a întreprins un turneu triumfal de concerte în America.acesta a întreprins un turneu triumfal de concerte în America.
Atât de mare era faima de concertist a lui Atât de mare era faima de concertist a lui WieniawskiWieniawski, încât Henri Vieuxtemps, , încât Henri Vieuxtemps, 
maestrul belgian al pedagogiei viorii, l-a invitat să-l înlocuiască un timp la clasa maestrul belgian al pedagogiei viorii, l-a invitat să-l înlocuiască un timp la clasa 
de vioară a Conservatorului din Bruxelles.de vioară a Conservatorului din Bruxelles.
WieniawskiWieniawski a murit la Moscova în 1880. În afara activității sale de concertist  a murit la Moscova în 1880. În afara activității sale de concertist 
și pedagog, și pedagog, WieniawskiWieniawski s-a afirmat și pe tărâmul compoziției. El a scris, pe  s-a afirmat și pe tărâmul compoziției. El a scris, pe 
lângă câteva compoziții pentru orchestră, mai ales pentru vioară, instrumentul lângă câteva compoziții pentru orchestră, mai ales pentru vioară, instrumentul 



ale cărui taine le stăpânea ca puțini virtuozi ai vremii sale. Autor de „Studii” ale cărui taine le stăpânea ca puțini virtuozi ai vremii sale. Autor de „Studii” 
și „Capricii”, de piese miniaturale inspirate de tipurile de dans ale folclorului și „Capricii”, de piese miniaturale inspirate de tipurile de dans ale folclorului 
polonez: Mazurci, Poloneze, Kuiavac-uri, polonez: Mazurci, Poloneze, Kuiavac-uri, WieniawskiWieniawski a creat o întreagă  a creat o întreagă 
literatură violonistică integrată de multă vreme în procesul pedagogic al viorii. literatură violonistică integrată de multă vreme în procesul pedagogic al viorii. 
Compozitorul polonez a mai scris și două concerte pentru vioară și orchestră, Compozitorul polonez a mai scris și două concerte pentru vioară și orchestră, 
op. 14 în fa diez minor și op. 22, în re minor. În compozițiile sale, op. 14 în fa diez minor și op. 22, în re minor. În compozițiile sale, WieniawskiWieniawski  
a lărgit sfera problemelor tehnice ale viorii. El a îmbinat un stil de o melodicitate a lărgit sfera problemelor tehnice ale viorii. El a îmbinat un stil de o melodicitate 
extrem de accesibilă cu tendința către strălucirea virtuoză. Multe din lucrările extrem de accesibilă cu tendința către strălucirea virtuoză. Multe din lucrările 
sale se situează în orbita muzicii romantice de inspirație folclorică, fiind sale se situează în orbita muzicii romantice de inspirație folclorică, fiind 
dominate de melodii și ritmuri poloneze, valorificate pentru prima oară, cu dominate de melodii și ritmuri poloneze, valorificate pentru prima oară, cu 
mijloace înalt artistice, de Chopin.mijloace înalt artistice, de Chopin.
Concertul pentru vioară și orchestră în re minor, op. 22Concertul pentru vioară și orchestră în re minor, op. 22 a fost compus  a fost compus 
în anul 1870 și dedicat celebrului violonist spaniol Pablo de Sarasate. în anul 1870 și dedicat celebrului violonist spaniol Pablo de Sarasate. 
În forma clasică a concertului alcătuit din 3 părți, autorul a integrat un conținut În forma clasică a concertului alcătuit din 3 părți, autorul a integrat un conținut 
emoțional de caracter romantic, ce se afirmă în mod evident în amploarea emoțional de caracter romantic, ce se afirmă în mod evident în amploarea 
elementului melodic, tratat în stilul violonistic virtuoz, creat în secolul trecut de elementului melodic, tratat în stilul violonistic virtuoz, creat în secolul trecut de 
romanticul Paganini. romanticul Paganini. 
Cele 3 părți ale concertului sunt: Cele 3 părți ale concertului sunt: 
I. Allegro moderatoI. Allegro moderato
II. Andante non troppoII. Andante non troppo
III. Allegro moderato.III. Allegro moderato.
Primele două părți se cântă fără pauză între ele. Primele două părți se cântă fără pauză între ele. 
Partea I este generată de temele pe care le auzim în expoziția orchestrei sub Partea I este generată de temele pe care le auzim în expoziția orchestrei sub 
forma unui dialog între viorile prime și corn. Tema principală, enunțată cu forma unui dialog între viorile prime și corn. Tema principală, enunțată cu 
căldură de viorile prime, trezește replica melancolică a cornului, care intonează căldură de viorile prime, trezește replica melancolică a cornului, care intonează 
o cantilenă expresivă. Vioara solistă reia apoi cele două teme, oferindu-o cantilenă expresivă. Vioara solistă reia apoi cele două teme, oferindu-
le extensiune și strălucire. Flautul completează tema principală cu o frază le extensiune și strălucire. Flautul completează tema principală cu o frază 
ascendentă, dedesubtul căreia instrumentul solist țese un desen contrapunctic.ascendentă, dedesubtul căreia instrumentul solist țese un desen contrapunctic.
Dezvoltarea, secțiunea mediană, fragmentează materialul tematic într-Dezvoltarea, secțiunea mediană, fragmentează materialul tematic într-
un dialog continuu între vioară și orchestră. La sfârșitul ei, în locul obișnuitei un dialog continuu între vioară și orchestră. La sfârșitul ei, în locul obișnuitei 
reexpoziții a materialului tematic, autorul utilizează o punte ce asigură trecerea reexpoziții a materialului tematic, autorul utilizează o punte ce asigură trecerea 
spre partea a doua a concertului.spre partea a doua a concertului.
Partea a doua, intitulată „Romanța”, pune în valoare cantabilitatea Partea a doua, intitulată „Romanța”, pune în valoare cantabilitatea 
incomparabilă a viorii. Forma este de lied. Prima secțiune, A, se dezvoltă din incomparabilă a viorii. Forma este de lied. Prima secțiune, A, se dezvoltă din 
expunerea largă a unei cantilene a viorii. Curând apare în orchestră al doilea expunerea largă a unei cantilene a viorii. Curând apare în orchestră al doilea 
element tematic, mai mișcat, mai ritmic. Pornind de la dialogul și opoziția celor element tematic, mai mișcat, mai ritmic. Pornind de la dialogul și opoziția celor 
două teme, partea lentă a concertului se dramatizează în mod trecător, în două teme, partea lentă a concertului se dramatizează în mod trecător, în 



secțiunea mediană, B, pentru ca revenirea celor două melodii să readucă, în secțiunea mediană, B, pentru ca revenirea celor două melodii să readucă, în 
ultimele ei măsuri, liniștea și atmosfera îngândurată a începutului.ultimele ei măsuri, liniștea și atmosfera îngândurată a începutului.
Partea a treia este un Rondo strălucitor. Tema–refren are caracterul unei Partea a treia este un Rondo strălucitor. Tema–refren are caracterul unei 
melodii de joc, în spiritul muzicii lăutărești maghiare. Ea revine în forme variate, melodii de joc, în spiritul muzicii lăutărești maghiare. Ea revine în forme variate, 
la vioară și orchestră, alternând cu o altă temă de joc. Este de remarcat la vioară și orchestră, alternând cu o altă temă de joc. Este de remarcat 
revenirea, pe parcursul Finalului, a temei cantabile expuse de corn în primul revenirea, pe parcursul Finalului, a temei cantabile expuse de corn în primul 
Allegro. Concertul se încheie într-o mișcare însuflețită, în scânteietoare imagini Allegro. Concertul se încheie într-o mișcare însuflețită, în scânteietoare imagini 
luminoase și optimiste. luminoase și optimiste. 

Simfonia în re minorSimfonia în re minor (1886-1888) este cel mai popular opus franckian,  (1886-1888) este cel mai popular opus franckian, 
căci înmănunchiază toate înălțările și emoționantele scheme de gândire ale căci înmănunchiază toate înălțările și emoționantele scheme de gândire ale 
compozitorului. Cele trei mișcări parcurg drumul beethovenian de la frământare compozitorului. Cele trei mișcări parcurg drumul beethovenian de la frământare 
la afirmare entuziastă, acest parcurs sprijinindu-se pe temeiuri armonice la afirmare entuziastă, acest parcurs sprijinindu-se pe temeiuri armonice 
meșteșugite, ce dau forță celor mai conveționale, mai teatrale gesturi (de meșteșugite, ce dau forță celor mai conveționale, mai teatrale gesturi (de 
exemplu cadența picardiană de la sfârșitul părții I). exemplu cadența picardiană de la sfârșitul părții I). 
Partea I se deschide cu o introducere – Lento – în care corzile enunță, în Partea I se deschide cu o introducere – Lento – în care corzile enunță, în 
registru grav, un motiv simbolic, prezent în muzică încă de la Bach (fuga în do registru grav, un motiv simbolic, prezent în muzică încă de la Bach (fuga în do 
diez minor, la cinci voci), apoi la Beethoven (cvartetul op. 135), Liszt. Intervalul diez minor, la cinci voci), apoi la Beethoven (cvartetul op. 135), Liszt. Intervalul 
caracteristic (cvarta micșorată) permite o migrație armonică într-o fermă caracteristic (cvarta micșorată) permite o migrație armonică într-o fermă 
continuitate melodică. Atmosfera se luminează la intervenția corzilor înalte și continuitate melodică. Atmosfera se luminează la intervenția corzilor înalte și 
are loc o mică prelucrare ce pregătește apariția mișcării propriu-zise (Allegro are loc o mică prelucrare ce pregătește apariția mișcării propriu-zise (Allegro 
non troppo). Aceeași temă, în alt tempo, devenită tema principală a formei de non troppo). Aceeași temă, în alt tempo, devenită tema principală a formei de 
sonată, este expusă tot de corzi și continuă cu un motiv sentențios, de asemenea sonată, este expusă tot de corzi și continuă cu un motiv sentențios, de asemenea 
cu ascendență bogată (cvartetul op. 131 și Marea Fugă de Beethoven). Temele cu ascendență bogată (cvartetul op. 131 și Marea Fugă de Beethoven). Temele 
sunt alese pentru semnificația lor instituită de istorie. sunt alese pentru semnificația lor instituită de istorie. 
Introducerea lentă și expunerea temei principale mai alternează încă o dată Introducerea lentă și expunerea temei principale mai alternează încă o dată 
(la fel ca în Sonata op. 31 nr. 2 de Beethoven), în alte tonalități. Trecerea spre (la fel ca în Sonata op. 31 nr. 2 de Beethoven), în alte tonalități. Trecerea spre 
grupul tematic secund este foarte fluentă, așa încât aceasta surprinde prin grupul tematic secund este foarte fluentă, așa încât aceasta surprinde prin 
luminozitatea meditației sale senine. Prima temă a grupului tematic secund este luminozitatea meditației sale senine. Prima temă a grupului tematic secund este 
expusă de viori, fiind de o mare cantabilitate și noblețe. Conduce către o a doua expusă de viori, fiind de o mare cantabilitate și noblețe. Conduce către o a doua 
temă a grupului secund, simplă, jubilantă. Dezvoltarea începe prin fărâmițarea temă a grupului secund, simplă, jubilantă. Dezvoltarea începe prin fărâmițarea 
nostalgică a acestei teme exultante, alternată de revenirile tensionate ale temei nostalgică a acestei teme exultante, alternată de revenirile tensionate ale temei 
principale. Întreaga dezvoltare este mărturie a tactului armonic desăvârșit principale. Întreaga dezvoltare este mărturie a tactului armonic desăvârșit 
și a capacității de a agrementa o strategie muzicală evidentă și ambițioasă. și a capacității de a agrementa o strategie muzicală evidentă și ambițioasă. 
Repriza apare ca punctul culminant al dezvoltării, prin revenirea în fortissimo a Repriza apare ca punctul culminant al dezvoltării, prin revenirea în fortissimo a 
introducerii, la alămuri. În coda, o nouă dezvoltare aduce atmosfera unui coral introducerii, la alămuri. În coda, o nouă dezvoltare aduce atmosfera unui coral 
bachian. O secvență a sumbrei teme introductive este brusc stopată și împlinită bachian. O secvență a sumbrei teme introductive este brusc stopată și împlinită 



în iradianta și gestuala cadență majoră. în iradianta și gestuala cadență majoră. 
Partea a II-a – Allegretto – unește, în forma ei tripartită, caracteristicile Partea a II-a – Allegretto – unește, în forma ei tripartită, caracteristicile 
părții lente și ale scherzo-ului (în episodul central). Cele trei episoade sunt și părții lente și ale scherzo-ului (în episodul central). Cele trei episoade sunt și 
ele tripartite, la rândul lor. Mișcarea se deschide cu un solo de corn englez, ele tripartite, la rândul lor. Mișcarea se deschide cu un solo de corn englez, 
precedat de pizzicatele corzilor și ale harpei. Tema are un caracter oarecum precedat de pizzicatele corzilor și ale harpei. Tema are un caracter oarecum 
arhaic, un modalism subiacent. Al doilea episod are un caracter arhaic, tranzitiv. arhaic, un modalism subiacent. Al doilea episod are un caracter arhaic, tranzitiv. 
După repriza primului episod, corzile atacă un motiv în triolete, care constituie După repriza primului episod, corzile atacă un motiv în triolete, care constituie 
sugestia scherzo-ului. Când revine prima secțiune, tema este expusă peste sugestia scherzo-ului. Când revine prima secțiune, tema este expusă peste 
triolete, îmbinându-se caracteristicile celor două mari unități arhitectonice. triolete, îmbinându-se caracteristicile celor două mari unități arhitectonice. 
Partea a III-a – Allegro non troppo – reprezintă eliberarea ideii conducătoare Partea a III-a – Allegro non troppo – reprezintă eliberarea ideii conducătoare 
din sfera dubiului, afirmarea ei neproblematică. Tema principală, în Re din sfera dubiului, afirmarea ei neproblematică. Tema principală, în Re 
major, este strălucitoare, exultantă. Tema a doua are un caracter de marș. major, este strălucitoare, exultantă. Tema a doua are un caracter de marș. 
Dezvoltarea se bazează pe tema principală, întretăiată de survenirea temei în Dezvoltarea se bazează pe tema principală, întretăiată de survenirea temei în 
partea secundă, din ce în ce mai categorică și aceasta. În repriză apare și tema partea secundă, din ce în ce mai categorică și aceasta. În repriză apare și tema 
principală a părții I, eliberată de tensiune (prin trecerea în major, se elimină principală a părții I, eliberată de tensiune (prin trecerea în major, se elimină 
intervalul de cvartă micșorată). Finalul este apoteotic. intervalul de cvartă micșorată). Finalul este apoteotic. 
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„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








