




Cristian MandealCristian Mandeal s-a născut la 18 aprilie 1946, în localitatea Rupea, judeţul  s-a născut la 18 aprilie 1946, în localitatea Rupea, judeţul 
Braşov. Între anii 1965 – 1974 a urmat studii de pian, compoziţie şi dirijat Braşov. Între anii 1965 – 1974 a urmat studii de pian, compoziţie şi dirijat 
la Liceul de Muzică din Braşov, apoi la Academia de Muzică din Bucureşti. la Liceul de Muzică din Braşov, apoi la Academia de Muzică din Bucureşti. 
Apoi s-a perfecţionat la Berlin cu Herbert și la München, sub îndrumarea lui Apoi s-a perfecţionat la Berlin cu Herbert și la München, sub îndrumarea lui 
Sergiu Celibidache. La sfârșitul studiilor, după o scurtă experiență în calitate de Sergiu Celibidache. La sfârșitul studiilor, după o scurtă experiență în calitate de 
corepetitor la Opera Română din București, în anul 1977 şi-a început activitatea corepetitor la Opera Română din București, în anul 1977 şi-a început activitatea 
de dirijor permanent al Filarmonicii „Constantin Silvestri” din Târgu-Mureş, iar de dirijor permanent al Filarmonicii „Constantin Silvestri” din Târgu-Mureş, iar 
între anii 1980-1987 a fost dirijor permanent al Filarmonicii Transilvania din între anii 1980-1987 a fost dirijor permanent al Filarmonicii Transilvania din 
Cluj-Napoca.Cluj-Napoca.
În anul 1987, În anul 1987, Cristian MandealCristian Mandeal câştigă concursul pentru postul de dirijor  câştigă concursul pentru postul de dirijor 
permanent al orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti, unde permanent al orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti, unde 
a fost, în perioada 1991 – 2009, prim-dirijor şi director general. Între anii a fost, în perioada 1991 – 2009, prim-dirijor şi director general. Între anii 
1999-2001 a fost director artistic al Northern Israelian Orchestra – Haifa, iar 1999-2001 a fost director artistic al Northern Israelian Orchestra – Haifa, iar 
în perioada 2000 – 2003 a fost dirijor permanent la „Orchestra Haydn” di în perioada 2000 – 2003 a fost dirijor permanent la „Orchestra Haydn” di 
Bolzano e Trento. Între anii 2001 – 2008 a fost dirijor permanent al Orchestrei Bolzano e Trento. Între anii 2001 – 2008 a fost dirijor permanent al Orchestrei 
Naţionale Basce – San Sebastian, în perioada 2003 – 2008 a fost dirijor Naţionale Basce – San Sebastian, în perioada 2003 – 2008 a fost dirijor 
oaspete principal al Orchestrei „Halle”, fiind primul deţinător al acestui titlu în oaspete principal al Orchestrei „Halle”, fiind primul deţinător al acestui titlu în 
întreaga existenţă de 150 de ani a acestei orchestre, iar în stagiunea 2006 – întreaga existenţă de 150 de ani a acestei orchestre, iar în stagiunea 2006 – 
2007 a fost dirijor oaspete principal al Filarmonicii din Belgrad.2007 a fost dirijor oaspete principal al Filarmonicii din Belgrad.
Tot din anul 2006 a fost dirijor invitat principal al Filarmonicii din Copenhaga Tot din anul 2006 a fost dirijor invitat principal al Filarmonicii din Copenhaga 
şi a fost, de asemenea, director artistic al Orchestrei Simfonice Euskadi din şi a fost, de asemenea, director artistic al Orchestrei Simfonice Euskadi din 
Spania. În anii 2001 şi 2003 a fost director artistic al Festivalului şi Concursului Spania. În anii 2001 şi 2003 a fost director artistic al Festivalului şi Concursului 
Internaţional „George Enescu” din Bucureşti. După plecarea sa, în septembrie Internaţional „George Enescu” din Bucureşti. După plecarea sa, în septembrie 
2009, de la pupitrul Filarmonicii „George Enescu” – orchestra de care şi-a legat 2009, de la pupitrul Filarmonicii „George Enescu” – orchestra de care şi-a legat 
destinul aproape 20 de ani – cariera lui destinul aproape 20 de ani – cariera lui Cristian MandealCristian Mandeal s-a desfăşurat  s-a desfăşurat 
mai mult în afara graniţelor țării.mai mult în afara graniţelor țării.
În anul 2008 se înfiinţa, la Sinaia, la inițiativa violoncelistului și directorului În anul 2008 se înfiinţa, la Sinaia, la inițiativa violoncelistului și directorului 
artistic al acesteia, Marin Cazacu, Orchestra Română de Tineret, prima artistic al acesteia, Marin Cazacu, Orchestra Română de Tineret, prima 
orchestră simfonică de tineret din România. Maestrul orchestră simfonică de tineret din România. Maestrul Cristian MandealCristian Mandeal  
a fost dirijorul Orchestrei Române de Tineret, de a cărei pregătire tehnică și a fost dirijorul Orchestrei Române de Tineret, de a cărei pregătire tehnică și 
artistică s-a ocupat. Membrii săi, marea majoritate cu vârste cuprinse între 18 artistică s-a ocupat. Membrii săi, marea majoritate cu vârste cuprinse între 18 
și 28 de ani, sunt selectați dintre cei mai buni tineri muzicieni la nivel național.și 28 de ani, sunt selectați dintre cei mai buni tineri muzicieni la nivel național.
În întreaga sa carieră dirijorală, În întreaga sa carieră dirijorală, Cristian MandealCristian Mandeal şi-a exercitat profesia în  şi-a exercitat profesia în 
peste 1000 de concerte, în 35 de ţări din Europa, Asia, America de Nord şi peste 1000 de concerte, în 35 de ţări din Europa, Asia, America de Nord şi 
America Latină şi a participat la numeroase festivaluri muzicale (precum cele de America Latină şi a participat la numeroase festivaluri muzicale (precum cele de 
la Atena, Lisabona, Brescia-Bergamo, Bayreuth). A colaborat cu orchestre de la Atena, Lisabona, Brescia-Bergamo, Bayreuth). A colaborat cu orchestre de 
prestigiu din toată lumea, cu soliști de renume, cu orchestre de tineret, a condus prestigiu din toată lumea, cu soliști de renume, cu orchestre de tineret, a condus 



cursuri de vară și a predat cursuri de măiestrie. Este invitat, de asemenea, în jurii cursuri de vară și a predat cursuri de măiestrie. Este invitat, de asemenea, în jurii 
ale concursurilor internaționale de dirijat.ale concursurilor internaționale de dirijat.
Vastul său repertoriu cuprinde și primele audiții absolute a peste 50 de lucrări Vastul său repertoriu cuprinde și primele audiții absolute a peste 50 de lucrări 
simfonice semnate de compozitori români și străini. A dirijat balet precum și simfonice semnate de compozitori români și străini. A dirijat balet precum și 
opera „Stiffelio” de Verdi la Opera de Stat din Viena. A realizat numeroase opera „Stiffelio” de Verdi la Opera de Stat din Viena. A realizat numeroase 
înregistrări pe discuri LP și compact cu muzică de operă, muzică simfonică și de înregistrări pe discuri LP și compact cu muzică de operă, muzică simfonică și de 
film, între care o reușită și apreciată versiune a celor nouă simfonii de Bruckner film, între care o reușită și apreciată versiune a celor nouă simfonii de Bruckner 
pentru Electrecord, a realizat numeroase înregistrări la Radiodifuziune. De pentru Electrecord, a realizat numeroase înregistrări la Radiodifuziune. De 
asemenea, a înregistrat simfonii și lucrări vocal-simfonice de Brahms pe nouă asemenea, a înregistrat simfonii și lucrări vocal-simfonice de Brahms pe nouă 
CD-uri, lucrări complete – simfonii, suite, piese concertante și lucrări de cameră, CD-uri, lucrări complete – simfonii, suite, piese concertante și lucrări de cameră, 
inclusiv cele două Rapsodii Române de George Enescu – toate acestea pentru inclusiv cele două Rapsodii Române de George Enescu – toate acestea pentru 
Arte Nova. Pentru Claves a înregistrat lucrări de Arambarri, Sorozabal și Aita Arte Nova. Pentru Claves a înregistrat lucrări de Arambarri, Sorozabal și Aita 
Donostia, ca și muzică bască, pe patru discuri compact, în compania Orchestrei Donostia, ca și muzică bască, pe patru discuri compact, în compania Orchestrei 
Simfonice Euskadi.Simfonice Euskadi.
Cristian MandealCristian Mandeal este un neobosit promotor al muzicii lui Enescu, dirijând  este un neobosit promotor al muzicii lui Enescu, dirijând 
lucrări ale acestuia pe toate meridianele. Astfel, a dirijat capodopera „Oedip” lucrări ale acestuia pe toate meridianele. Astfel, a dirijat capodopera „Oedip” 
la Opera Națională din București, la Deutsche Oper din Berlin și – în versiune la Opera Națională din București, la Deutsche Oper din Berlin și – în versiune 
de operă-concert – cu un succes remarcabil, la Festivalul Internațional de la de operă-concert – cu un succes remarcabil, la Festivalul Internațional de la 
Edinburgh, ediția 2002.Edinburgh, ediția 2002.
Cristian MandealCristian Mandeal a primit numeroase premii şi distincţii: Premiul Uniunii  a primit numeroase premii şi distincţii: Premiul Uniunii 
Compozitorilor din România, Premiul „Ionel Perlea”, Medalia Academiei Compozitorilor din România, Premiul „Ionel Perlea”, Medalia Academiei 
Române, Premiul de Excelenţă al Forumului Muzical Român pentru popularizarea Române, Premiul de Excelenţă al Forumului Muzical Român pentru popularizarea 
operei „Oedip” de George Enescu. Este Doctor Honoris Causa al Academiei operei „Oedip” de George Enescu. Este Doctor Honoris Causa al Academiei 
de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca.de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca.
La 1 decembrie 2000 a fost distins cu Ordinul național „Pentru Merit” în grad La 1 decembrie 2000 a fost distins cu Ordinul național „Pentru Merit” în grad 
de Mare Cruce „pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea de Mare Cruce „pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea 
culturii, de Ziua Națională a României”. În anul 2006, Primăria Brașov i-a culturii, de Ziua Națională a României”. În anul 2006, Primăria Brașov i-a 
acordat titlul de Cetățean de onoare al municipiului Brașov, pentru întreaga acordat titlul de Cetățean de onoare al municipiului Brașov, pentru întreaga 
sa activitate artistică. La 24 ianuarie 2012, în cadrul celei de-a XI-a ediții a sa activitate artistică. La 24 ianuarie 2012, în cadrul celei de-a XI-a ediții a 
Forumului Muzical lui Forumului Muzical lui Cristian MandealCristian Mandeal i-a fost acordat Premiul „Ludovic  i-a fost acordat Premiul „Ludovic 
Spiess”, iar la 15 ianuarie 2016, Președintele Klaus Iohannis l-a decorat pe Spiess”, iar la 15 ianuarie 2016, Președintele Klaus Iohannis l-a decorat pe 
Cristian MandealCristian Mandeal cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de  cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de 
Cavaler.Cavaler.
La 25 octombrie 2009, de ziua Majestăţii Sale Regele Mihai, Orchestra de La 25 octombrie 2009, de ziua Majestăţii Sale Regele Mihai, Orchestra de 
Cameră Radio, dirijată de maestrul Cameră Radio, dirijată de maestrul Cristian MandealCristian Mandeal, a susţinut a doua , a susţinut a doua 
ediţie a concertului de gală în scop caritabil, un eveniment organizat de ediţie a concertului de gală în scop caritabil, un eveniment organizat de 
Fundaţia Principesa Margareta a României, în beneficiul tinerilor artişti din Fundaţia Principesa Margareta a României, în beneficiul tinerilor artişti din 



familii defavorizate.familii defavorizate.

Numit de către revista britanică „The Strad”: „un virtuoz incurabil cu sunet și Numit de către revista britanică „The Strad”: „un virtuoz incurabil cu sunet și 
tehnică fabuloasă”, violonistul tehnică fabuloasă”, violonistul Remus AzoițeiRemus Azoiței a debutat la 8 ani cu orchestra  a debutat la 8 ani cu orchestra 
simfonică din orașul său natal, Galați. După ce în 1995 a absolvit Conservatorul simfonică din orașul său natal, Galați. După ce în 1995 a absolvit Conservatorul 
din București la clasa lui Daniel Podlovski, din București la clasa lui Daniel Podlovski, Remus AzoițeiRemus Azoiței obține o bursă de  obține o bursă de 
studii la renumita „Juilliard School” din New York, unde are șansa să studieze studii la renumita „Juilliard School” din New York, unde are șansa să studieze 
cu Dorothy Delay și Itzhak Perlman, la finalul pregătirii sale obținând titlul de cu Dorothy Delay și Itzhak Perlman, la finalul pregătirii sale obținând titlul de 

„Master of Music”. De-a lungul timpului, artistul a beneficiat și de îndrumarea „Master of Music”. De-a lungul timpului, artistul a beneficiat și de îndrumarea 
unor personalități violonistice marcante precum Bujor Prelipcean, Mihai unor personalități violonistice marcante precum Bujor Prelipcean, Mihai 
Constantinescu, Zakhar Bron sau Ivry Gitlis.Constantinescu, Zakhar Bron sau Ivry Gitlis.
Remus AzoițeiRemus Azoiței a concertat în săli prestigioase precum „Carnegie Hall” – New  a concertat în săli prestigioase precum „Carnegie Hall” – New 
York, „Concertgebouw” – Amsterdam, „Salle Cortot” – Paris, „Konzerthaus” York, „Concertgebouw” – Amsterdam, „Salle Cortot” – Paris, „Konzerthaus” 
– Berlin, „Saint Martin in the Fields” și „Wigmore Hall” – Londra, „Teatro La – Berlin, „Saint Martin in the Fields” și „Wigmore Hall” – Londra, „Teatro La 
Fenice” – Veneția, „Auditorio Nacional” – Madrid sau „Konzerthaus” – Viena, Fenice” – Veneția, „Auditorio Nacional” – Madrid sau „Konzerthaus” – Viena, 
apărând de asemeni în Festivalurile muzicale de la Tokyo, Cambridge, Londra, apărând de asemeni în Festivalurile muzicale de la Tokyo, Cambridge, Londra, 
Berlin, Heidelberg și Santander, între altele. A colaborat cu artiști renumiți Berlin, Heidelberg și Santander, între altele. A colaborat cu artiști renumiți 
printre care se numără Lawrence Foster, David Geringas, Gerard Causse, printre care se numără Lawrence Foster, David Geringas, Gerard Causse, 
Michael Sanderling, Adrian Brendel sau cvartetul de coarde „Voces”.Michael Sanderling, Adrian Brendel sau cvartetul de coarde „Voces”.
Remus AzoițeiRemus Azoiței a fost solist al unor ansambluri de prestigiu precum „Berlin  a fost solist al unor ansambluri de prestigiu precum „Berlin 
Kammer Orchestre” la Berlin, „Orchestre Nationale de Belgique” la Bruxelles Kammer Orchestre” la Berlin, „Orchestre Nationale de Belgique” la Bruxelles 
sau „Orchestre Philharmonique de Radio France” la București, în cadrul sau „Orchestre Philharmonique de Radio France” la București, în cadrul 
Festivalului „Enescu”, între multe altele. Pe lângă acestea, el a susținut un mare Festivalului „Enescu”, între multe altele. Pe lângă acestea, el a susținut un mare 
număr de apariții camerale în lume, printre care și un turneu de 15 concerte în număr de apariții camerale în lume, printre care și un turneu de 15 concerte în 
jurul Europei, Washington D.C. și New York alături de pianistul Eduard Stan, în jurul Europei, Washington D.C. și New York alături de pianistul Eduard Stan, în 
2009.2009.
Laureat al concursurilor internaționale de la București, Milano, Weimar, Tokyo Laureat al concursurilor internaționale de la București, Milano, Weimar, Tokyo 
și Auckland, și Auckland, Remus AzoițeiRemus Azoiței a înregistrat în 2001 concertul pentru vioară de  a înregistrat în 2001 concertul pentru vioară de 
P. I. Ceaikovski alături de Orchestra Națională Radio sub bagheta lui Horia P. I. Ceaikovski alături de Orchestra Națională Radio sub bagheta lui Horia 
Andreescu, înregistrare ce a intrat în Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii Române. Andreescu, înregistrare ce a intrat în Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii Române. 
În 2005, el a interpretat dublul concert de J.S. Bach alături de violonistul Nigel În 2005, el a interpretat dublul concert de J.S. Bach alături de violonistul Nigel 
Kennedy în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, concert preluat Kennedy în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, concert preluat 
de către 19 posturi de radio și televiziune din Europa, incluzând BBC, Arte și de către 19 posturi de radio și televiziune din Europa, incluzând BBC, Arte și 
Mezzo.Mezzo.
În 2005 a fost decorat de către Președintele României cu titlul de Ofițer al În 2005 a fost decorat de către Președintele României cu titlul de Ofițer al 
Ordinului Meritul Cultural. Ordinului Meritul Cultural. Remus AzoițeiRemus Azoiței a înregistrat în premieră mondială  a înregistrat în premieră mondială 
integrala lucrărilor pentru vioară și pian de George Enescu alături de pianistul integrala lucrărilor pentru vioară și pian de George Enescu alături de pianistul 



Eduard Stan. Realizată în 2 CD-uri de casa de discuri „Hänssler” din Germania, Eduard Stan. Realizată în 2 CD-uri de casa de discuri „Hänssler” din Germania, 
această integrală s-a bucurat de cele mai entuziaste cronici în publicațiile de această integrală s-a bucurat de cele mai entuziaste cronici în publicațiile de 
specialitate de pe mapamond. Pentru această înregistrare el a folosit celebra specialitate de pe mapamond. Pentru această înregistrare el a folosit celebra 
vioară Stradivari „Maurin” din 1718, cedată lui pentru acest proiect de către vioară Stradivari „Maurin” din 1718, cedată lui pentru acest proiect de către 
Academia de Muzică din Londra.Academia de Muzică din Londra.
În 2001, În 2001, Remus AzoițeiRemus Azoiței a fost numit profesor de vioară al Academiei Regale  a fost numit profesor de vioară al Academiei Regale 
de Muzică din Londra, la acel moment fiind de asemenea cel mai tânăr profesor de Muzică din Londra, la acel moment fiind de asemenea cel mai tânăr profesor 
de vioară din întreaga istorie a Academiei. În 2007, el a pus bazele Societății de vioară din întreaga istorie a Academiei. În 2007, el a pus bazele Societății 

„Enescu” din Londra, fiind unul din membrii fondatori precum și directorul său „Enescu” din Londra, fiind unul din membrii fondatori precum și directorul său 
artistic, poziție pe care o ocupă în continuare. artistic, poziție pe care o ocupă în continuare. Remus AzoițeiRemus Azoiței cântă pe o  cântă pe o 
vioară „Gagliano” făcută în anul 1753, aparținând colecției Academiei Regale vioară „Gagliano” făcută în anul 1753, aparținând colecției Academiei Regale 
de Muzică din Londra.de Muzică din Londra.

Artist care a vibrat intens la toate evenimentele majore ale timpului său,                  Artist care a vibrat intens la toate evenimentele majore ale timpului său,                  
Dmitri ȘostakoviciDmitri Șostakovici s-a străduit să oglindească teme inspirate din realitate.  s-a străduit să oglindească teme inspirate din realitate. 
ȘostakoviciȘostakovici nu înfrumusețează viața, nu-i ocolește ascunzișurile, ci dimpotrivă,  nu înfrumusețează viața, nu-i ocolește ascunzișurile, ci dimpotrivă, 
le arată deschis, cinstit, îndrăzneț. Muzica lui zugrăvește lupta forțelor le arată deschis, cinstit, îndrăzneț. Muzica lui zugrăvește lupta forțelor 
antagoniste, ciocnirea imaginilor războiului și păcii, întunericului și luminii, antagoniste, ciocnirea imaginilor războiului și păcii, întunericului și luminii, 
răului și binelui, josnicului și mărețului, anti-umanului și omenescului. A rămas răului și binelui, josnicului și mărețului, anti-umanului și omenescului. A rămas 
ca un artist care gândește în plan general-uman; arta lui este simbolul ideilor ca un artist care gândește în plan general-uman; arta lui este simbolul ideilor 
mari, generoase, pentru care luptă omenirea. Lucrările sale impresionează mari, generoase, pentru care luptă omenirea. Lucrările sale impresionează 
prin măiastra îmbinare a monumentalului, a puternicului patos dramatic și a prin măiastra îmbinare a monumentalului, a puternicului patos dramatic și a 
amplelor dezvoltări, cu intimitatea destăinuirilor lirice, puritatea imaginilor ce amplelor dezvoltări, cu intimitatea destăinuirilor lirice, puritatea imaginilor ce 
zugrăvesc lumea trăirilor sufletești. zugrăvesc lumea trăirilor sufletești. 
Concertul pentru vioară și orchestră op. 77 în la minorConcertul pentru vioară și orchestră op. 77 în la minor reprezintă  reprezintă 
un moment important în biografia artistică a compozitorului și se înscrie printre un moment important în biografia artistică a compozitorului și se înscrie printre 
cele mai de seamă creații ale literaturii genului. Dată la iveală în 1947 și cele mai de seamă creații ale literaturii genului. Dată la iveală în 1947 și 
revizuită ulterior, lucrarea s-a făcut auzită abia 9 ani mai târziu (în 1956), la revizuită ulterior, lucrarea s-a făcut auzită abia 9 ani mai târziu (în 1956), la 
Leningrad, avându-l ca solist pe David Oistrah, care i-a dus faima și peste Leningrad, avându-l ca solist pe David Oistrah, care i-a dus faima și peste 
hotarele țării. Concertul reprezintă o inovație îndrăzneață prin felul în care hotarele țării. Concertul reprezintă o inovație îndrăzneață prin felul în care 
compozitorul tratează atât forma ciclică în întregul ei cât și părțile componente. compozitorul tratează atât forma ciclică în întregul ei cât și părțile componente. 
Concertul pentru vioară se abate de la structura tradițională cu trei părți ca și Concertul pentru vioară se abate de la structura tradițională cu trei părți ca și 
de la regulile de construcție dramaturgică a fiecărei părți. de la regulile de construcție dramaturgică a fiecărei părți. 
Partea I – ModeratoPartea I – Moderato – este intitulată  – este intitulată NocturnaNocturna. De un colorit emoțional . De un colorit emoțional 
sobru, interiorizat, muzica se desfășoară molcom, fără contraste, fără înfruntări; sobru, interiorizat, muzica se desfășoară molcom, fără contraste, fără înfruntări; 
este un fel de prolog ce vestește narațiunea muzicală a celorlalte părți. O este un fel de prolog ce vestește narațiunea muzicală a celorlalte părți. O 
scurtă introducere a corzilor grave precede monologul expresiv al viorii, ce-scurtă introducere a corzilor grave precede monologul expresiv al viorii, ce-



și deapănă firul îngândurat într-o respirație parcă fără de sfârșit, învăluită în și deapănă firul îngândurat într-o respirație parcă fără de sfârșit, învăluită în 
acompaniamentul delicat al ansamblului orchestral; aceeași tainică tristețe, acompaniamentul delicat al ansamblului orchestral; aceeași tainică tristețe, 
aceeași melancolie răscolitoare degajă și cea de-a doua melodie încredințată aceeași melancolie răscolitoare degajă și cea de-a doua melodie încredințată 
viorii soliste, susținută de grupul instrumentelor cu coarde. viorii soliste, susținută de grupul instrumentelor cu coarde. 
Prin contrast, Prin contrast, partea a II-a, Allegropartea a II-a, Allegro, este un , este un ScherzoScherzo vijelios, diabolic,  vijelios, diabolic, 
incisiv. Melodia sprințară, cu accentele biciuitoare ale flautului și clarinetului, incisiv. Melodia sprințară, cu accentele biciuitoare ale flautului și clarinetului, 
izbucnește ca un torent năvalnic, a cărui forță nu slăbește nici o clipă. Secțiunea izbucnește ca un torent năvalnic, a cărui forță nu slăbește nici o clipă. Secțiunea 
mijlocie, Trio, aduce prin glasul viorii soliste, susținute de cvintetul de coarde și mijlocie, Trio, aduce prin glasul viorii soliste, susținute de cvintetul de coarde și 
suflătorii de lemn, rezonanțele unui dans grotesc de un pronunțat colorit popular. suflătorii de lemn, rezonanțele unui dans grotesc de un pronunțat colorit popular. 
Partea a III-aPartea a III-a reînvie forma unui străvechi dans de origine spaniolă, foarte  reînvie forma unui străvechi dans de origine spaniolă, foarte 
răspândit în Franța pe vremea lui Ludovic al XIV-lea – răspândit în Franța pe vremea lui Ludovic al XIV-lea – PassacagliaPassacaglia – a cărei  – a cărei 
dezvoltare, asemenea Ciacconei, se bazează pe repetarea necontenită a dezvoltare, asemenea Ciacconei, se bazează pe repetarea necontenită a 
unei melodii de un caracter sobru, interiorizat, adesea chiar tragic („basso unei melodii de un caracter sobru, interiorizat, adesea chiar tragic („basso 
ostinato”) în vreme ce vocile celelalte țes un șir de variațiuni polifonice. Ca și ostinato”) în vreme ce vocile celelalte țes un șir de variațiuni polifonice. Ca și 
Buxtehude, Couperin, Haendel, Bach și alții, Buxtehude, Couperin, Haendel, Bach și alții, ȘostakoviciȘostakovici a integrat această  a integrat această 
formă în unele lucrări ale sale. O melodie de o severă simplitate răsună la formă în unele lucrări ale sale. O melodie de o severă simplitate răsună la 
coardele grave și timpani, cărora li se alătură glasul cornilor, ca o expresie a coardele grave și timpani, cărora li se alătură glasul cornilor, ca o expresie a 
unei voințe de neclintit, a unui sentiment de forță. Deasupra acestei melodii ce unei voințe de neclintit, a unui sentiment de forță. Deasupra acestei melodii ce 
revine mereu, insistent, obsedant, vioara solistă aduce o melodie zguduitoare revine mereu, insistent, obsedant, vioara solistă aduce o melodie zguduitoare 
în care parcă se aud suspine înăbușite. Schimbându-și mereu înfățișarea, din în care parcă se aud suspine înăbușite. Schimbându-și mereu înfățișarea, din 
ea va crește treptat un val sonor ce va culmina cu expunerea ei în octavă la ea va crește treptat un val sonor ce va culmina cu expunerea ei în octavă la 
instrumentul solist, care o transmite apoi timpanilor, în vreme ce la vioară răsună instrumentul solist, care o transmite apoi timpanilor, în vreme ce la vioară răsună 
ritmul imperative al cornilor, de la începutul mișcării. Atingând momente de un ritmul imperative al cornilor, de la începutul mișcării. Atingând momente de un 
interes dramatic, de patetism autentic, tensiunea scade încetul cu încetul; pe interes dramatic, de patetism autentic, tensiunea scade încetul cu încetul; pe 
nesimțite, instrumentul solist începe să-și desfășoare cadența. nesimțite, instrumentul solist începe să-și desfășoare cadența. 
De mare amploare, încât ar putea fi considerate drept o parte independentă, de De mare amploare, încât ar putea fi considerate drept o parte independentă, de 
sine stătătoare, plină de strălucire, care slujește expresiei dramatice, cadența sine stătătoare, plină de strălucire, care slujește expresiei dramatice, cadența 
readuce ecouri ale mișcărilor precedente. Desfășurându-se într-o creștere readuce ecouri ale mișcărilor precedente. Desfășurându-se într-o creștere 
dinamică treptată și ajungând la punctul culminant al încordării dramatice, dinamică treptată și ajungând la punctul culminant al încordării dramatice, 
cadența se rupe brusc iar orchestra face trecerea attacca spre cadența se rupe brusc iar orchestra face trecerea attacca spre ultima parte ultima parte 

– Allegro con brio– Allegro con brio. Intitulat . Intitulat BurlescaBurlesca dar depășind conținutul acestei noțiuni,  dar depășind conținutul acestei noțiuni, 
finalul întruchipează în culori scânteietoare, ce contrastează cu atmosfera finalul întruchipează în culori scânteietoare, ce contrastează cu atmosfera 
încețoșată a părților precedente, tabloul sărbătoresc și însuflețit al unei încețoșată a părților precedente, tabloul sărbătoresc și însuflețit al unei 
petreceri populare. Frământările neliniștite, îndoielile, deznădejdile au rămas petreceri populare. Frământările neliniștite, îndoielile, deznădejdile au rămas 
în urmă; o bucurie nestăpânită, o clocotitoare sete de viață se revarsă acum. în urmă; o bucurie nestăpânită, o clocotitoare sete de viață se revarsă acum. 
La un moment dat este readusă tema Passacagliei, dar înfățișarea ei este cu La un moment dat este readusă tema Passacagliei, dar înfățișarea ei este cu 
totul alta; meditația severă, rezonanțele tragice au fost înlocuite de izbucnirea totul alta; meditația severă, rezonanțele tragice au fost înlocuite de izbucnirea 



nestăvilită de optimism. Enunțată de vioara solistă într-o mișcare accentuate, ea nestăvilită de optimism. Enunțată de vioara solistă într-o mișcare accentuate, ea 
se avântă în iureșul general, împletindu-se cu melodiile și ritmurile de dans ce se se avântă în iureșul general, împletindu-se cu melodiile și ritmurile de dans ce se 
succed cu repeziciunea imaginilor unui caleidoscop. succed cu repeziciunea imaginilor unui caleidoscop. 

Johannes BrahmsJohannes Brahms a conjugat perfect sensibilitatea de esență romantică  a conjugat perfect sensibilitatea de esență romantică 
cu logica strânsă a exprimării. Pentru compozitor, arhitectonica formală a cu logica strânsă a exprimării. Pentru compozitor, arhitectonica formală a 
constituit subiectul celor mai consecvente preocupări, soldate cu realizări care constituit subiectul celor mai consecvente preocupări, soldate cu realizări care 
au contribuit la justificata acreditare a ideii că au contribuit la justificata acreditare a ideii că BrahmsBrahms continuă, în planul  continuă, în planul 
muzicii romantice, principii clasice. Simfoniile reprezintă profesia de credință muzicii romantice, principii clasice. Simfoniile reprezintă profesia de credință 
a clasicului a clasicului BrahmsBrahms. De ele, compozitorul s-a apropiat târziu, cu temere și . De ele, compozitorul s-a apropiat târziu, cu temere și 
respect. respect. 
Simfonia I în do minor, op. 68Simfonia I în do minor, op. 68, a avut o perioadă de gestație de aproape , a avut o perioadă de gestație de aproape 
20 de ani. 20 de ani. BrahmsBrahms concentrează în prima sa simfonie esența principiilor  concentrează în prima sa simfonie esența principiilor 
creatoare ce-l animau: dramaturgia muzicală complexă, profunzimea creatoare ce-l animau: dramaturgia muzicală complexă, profunzimea 
problematicii, sobrietatea construcției – elemente care plasează simfonia în problematicii, sobrietatea construcției – elemente care plasează simfonia în 
zona unui romantism a cărui pondere emoțională evocă marile modele ale zona unui romantism a cărui pondere emoțională evocă marile modele ale 
clasicismului. clasicismului. 
Lucrarea debutează cu o mișcare lentă, Lucrarea debutează cu o mișcare lentă, Un poco sostenutoUn poco sostenuto, un grav prolog , un grav prolog 
în care sunt încrustate structuri motivice încărcate de virtualități dezvoltătoare în care sunt încrustate structuri motivice încărcate de virtualități dezvoltătoare 
explorate de compozitor de-a lungul întregii simfonii. Maiestuos și de un explorate de compozitor de-a lungul întregii simfonii. Maiestuos și de un 
patetism controlat cu luciditate, acest portal este alcătuit din două subsecțiuni patetism controlat cu luciditate, acest portal este alcătuit din două subsecțiuni 
de o expresie complementară dominată de temelia sonoră a unui punct de de o expresie complementară dominată de temelia sonoră a unui punct de 
orgă. Cursivitatea discursului muzical, specifică în creația lui orgă. Cursivitatea discursului muzical, specifică în creația lui BrahmsBrahms, se , se 
face simțită și în articulația dintre introducere și mișcarea face simțită și în articulația dintre introducere și mișcarea AllegroAllegro. Prima idee . Prima idee 
tematică propriu-zisă înlocuiește tensiunea statică din prolog cu o tensiune de tematică propriu-zisă înlocuiește tensiunea statică din prolog cu o tensiune de 
mișcare. Este, de fapt, o mare suprafață tematică în care pot fi descifrate arcurile mișcare. Este, de fapt, o mare suprafață tematică în care pot fi descifrate arcurile 
melodice grave și salturile intervalice descendente prezentate în paginile melodice grave și salturile intervalice descendente prezentate în paginile 
introducerii, metamorfozate acum în elemente dinamice. Tema secundă apare introducerii, metamorfozate acum în elemente dinamice. Tema secundă apare 
la oboi, de o personalitate discrete, aproape insesizabilă. Dezvoltarea este la oboi, de o personalitate discrete, aproape insesizabilă. Dezvoltarea este 
beethoveniană în sensul insistenței cu care sunt explorate elementele enunțate beethoveniană în sensul insistenței cu care sunt explorate elementele enunțate 
cărora nu li se adaugă nici un nou eveniment tematic, episodic. Mișcarea se cărora nu li se adaugă nici un nou eveniment tematic, episodic. Mișcarea se 
încheie cu un epilog – pandantul introducerii. încheie cu un epilog – pandantul introducerii. 
Andante sostenuto, partea a II-aAndante sostenuto, partea a II-a, este unul din marile momente lirice , este unul din marile momente lirice 
din muzica lui din muzica lui BrahmsBrahms. De o infinită poezie, expresia sublimă în coralul . De o infinită poezie, expresia sublimă în coralul 
coardelor care deschid acest capitol are discreție și forță reținută. De aceeași coardelor care deschid acest capitol are discreție și forță reținută. De aceeași 
factură, cântul oboiului prefigurează un mare solo de violină – romanța care va factură, cântul oboiului prefigurează un mare solo de violină – romanța care va 
încheia mișcarea. În centrul acesteia încheia mișcarea. În centrul acesteia BrahmsBrahms așează o secțiune contrastantă  așează o secțiune contrastantă 



nu prin substanța tematică, ci prin depănările variaționale de un caracter nu prin substanța tematică, ci prin depănările variaționale de un caracter 
pasionat, pe alocuri ardent. pasionat, pe alocuri ardent. BrahmsBrahms a căutat să menajeze finalul, pe care l-a  a căutat să menajeze finalul, pe care l-a 
dorit pregnant în economia generală a lucrării, replică a părții întâi. Plasarea, dorit pregnant în economia generală a lucrării, replică a părții întâi. Plasarea, 
înaintea capitolului ultim, a unei mișcări în realizarea căreia epuizează orice înaintea capitolului ultim, a unei mișcări în realizarea căreia epuizează orice 
intenție de a compune o muzică contrastantă cu cea din intenție de a compune o muzică contrastantă cu cea din AndanteAndante, asigură , asigură 
încheierii Simfoniei proeminența. Această parte a treia, un încheierii Simfoniei proeminența. Această parte a treia, un Intermezzo Un Intermezzo Un 
poco Allegretto e graziosopoco Allegretto e grazioso, are suplețe și simplitate în prima sa secțiune, , are suplețe și simplitate în prima sa secțiune, 
atmosferă evocatoare, dar și eroică în cea mediană.atmosferă evocatoare, dar și eroică în cea mediană.
Finalul începe cu un Finalul începe cu un AdagioAdagio de o tragică măreție. Neliniști romantice animează  de o tragică măreție. Neliniști romantice animează 
discursul muzical. Proeminențele peisajului sonor, declinând aproape brusc, discursul muzical. Proeminențele peisajului sonor, declinând aproape brusc, 
lasă loc unei sublime înseninări, cornul intonând o temă pasionată de esență lasă loc unei sublime înseninări, cornul intonând o temă pasionată de esență 
lirică, pastorală. Preluată de flaut, ea se stinge apoi în îngânările a doi corni. lirică, pastorală. Preluată de flaut, ea se stinge apoi în îngânările a doi corni. 
Este momentul crucial al mișcării și, poate, al Simfoniei; marea temă a finalului, Este momentul crucial al mișcării și, poate, al Simfoniei; marea temă a finalului, 
cea mai pregnantă din întreaga lucrare, își face generoasa apariție cea mai pregnantă din întreaga lucrare, își face generoasa apariție Allegro Allegro 
non troppo, ma con brionon troppo, ma con brio. De largă respirație, cu contururi ferme, bărbătești, . De largă respirație, cu contururi ferme, bărbătești, 
ea este intonată de către coarde, apoi de către suflătorii de lemn, cuprinzând ea este intonată de către coarde, apoi de către suflătorii de lemn, cuprinzând 
curând întreaga orchestră. Mica temă a cornului și flautului reapare, cu sens curând întreaga orchestră. Mica temă a cornului și flautului reapare, cu sens 
de punte spre secțiunea a doua, locul unor distilări al metamorfozării târzii de punte spre secțiunea a doua, locul unor distilări al metamorfozării târzii 
a elementelor tematice inițiale. Mișcarea urmează tiparul formei de sonată. a elementelor tematice inițiale. Mișcarea urmează tiparul formei de sonată. 
Dezvoltarea copioasă a materialului expus vizează finalitatea în dramaturgia Dezvoltarea copioasă a materialului expus vizează finalitatea în dramaturgia 
bogată a Simfoniei. O strălucitoare ultimă secțiune, bogată a Simfoniei. O strălucitoare ultimă secțiune, Piu AllegroPiu Allegro, lasă loc , lasă loc 
exclamărilor însuflețite, exuberante, care încheie simfonia. exclamărilor însuflețite, exuberante, care încheie simfonia. 
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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








