




Cristian SpătaruCristian Spătaru s-a născut în anul 1993 la Chișinău, în Republica Moldova.  s-a născut în anul 1993 la Chișinău, în Republica Moldova. 
A început să studieze muzica la vârsta de 8 ani, când a luat primele lecții de pian A început să studieze muzica la vârsta de 8 ani, când a luat primele lecții de pian 
și teorie muzicală și a cântat în cor. În 2008 și-a început studiile la Colegiul de și teorie muzicală și a cântat în cor. În 2008 și-a început studiile la Colegiul de 
Muzică. Muzică. CristianCristian a câștigat de trei ori la rând premiul I în cadrul Concursului  a câștigat de trei ori la rând premiul I în cadrul Concursului 
Național de Compoziție din Moldova. A lucrat cu Orchestra Națională de Național de Compoziție din Moldova. A lucrat cu Orchestra Națională de 
Tineret pentru care a compus 5 lucrări și peste 150 de orchestrații. Tineret pentru care a compus 5 lucrări și peste 150 de orchestrații. 
În 2013 și-a început studiile la Academia de Muzică din Chișinău, unde a studiat În 2013 și-a început studiile la Academia de Muzică din Chișinău, unde a studiat 
compoziția sub îndrumarea lui Pavel Rivilis. La 21 de ani și-a început studiile compoziția sub îndrumarea lui Pavel Rivilis. La 21 de ani și-a început studiile 
universitare în Compoziție la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului universitare în Compoziție la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului 
din Viena, unde se află în ultimul an de studiu sub îndrumarea lui Michael Jarrell. din Viena, unde se află în ultimul an de studiu sub îndrumarea lui Michael Jarrell. 
În 2016 își începe studiile de Dirijat orchestral cu Mark Stringer și Dirijat coral În 2016 își începe studiile de Dirijat orchestral cu Mark Stringer și Dirijat coral 
cu Alois Glassner la aceeași Universitate. cu Alois Glassner la aceeași Universitate. 
A compus aproape 100 de lucrări de diverse tipuri care au fost interpretate în A compus aproape 100 de lucrări de diverse tipuri care au fost interpretate în 
Joseph-Haydn-Saal MDW Viena, Vivaldi-Saal, Alte Schmiede Viena, Kursalon Joseph-Haydn-Saal MDW Viena, Vivaldi-Saal, Alte Schmiede Viena, Kursalon 
Viena, Laxemburger Schloss Upper Austria, Alte Rathaus Vienna, Arnold Viena, Laxemburger Schloss Upper Austria, Alte Rathaus Vienna, Arnold 
Schönberg Center Viena, Karlskirche, Konzerthaus Viena și Musikverein. Schönberg Center Viena, Karlskirche, Konzerthaus Viena și Musikverein. 
A participat și la Cursuri de măiestrie cu dirijori precum: Andres Orozco-A participat și la Cursuri de măiestrie cu dirijori precum: Andres Orozco-
Estrada, Marin Alsop, Christian Ehwald, Sigmund Thorp, Nicolás Pasquet Estrada, Marin Alsop, Christian Ehwald, Sigmund Thorp, Nicolás Pasquet 
(2021), Cristian Măcelaru (2020 și 2021), Sian Edwards (2017). Experiența (2021), Cristian Măcelaru (2020 și 2021), Sian Edwards (2017). Experiența 
sa profesională cuprinde funcția de dirijor asistent al lui Gabriel Bebeșelea la sa profesională cuprinde funcția de dirijor asistent al lui Gabriel Bebeșelea la 
Festivalurile „Musica Ricercata” (2020), „George Enescu” (2019), „Toamna Festivalurile „Musica Ricercata” (2020), „George Enescu” (2019), „Toamna 
Muzicală Clujeană” (2018), „Young Euro Classic” (2017) dar și dirijor invitat Muzicală Clujeană” (2018), „Young Euro Classic” (2017) dar și dirijor invitat 
la concertele susținute cu Orchestra Națională de Tineret din Moldova, la concertele susținute cu Orchestra Națională de Tineret din Moldova, 
Filarmonica Recreio de Santa Barbara, Filarmonica „Transilvania” din Cluj-Filarmonica Recreio de Santa Barbara, Filarmonica „Transilvania” din Cluj-
Napoca, Filarmonica din Sibiu, Orchestra Simfonică din Viena, precum și în Napoca, Filarmonica din Sibiu, Orchestra Simfonică din Viena, precum și în 
cadrul Festivalurilor „Art Space” din Seul, Coreea și „ARC musical-historique” cadrul Festivalurilor „Art Space” din Seul, Coreea și „ARC musical-historique” 
din Chişinău.din Chişinău.
Printre realizările sale cele mai recente se numără Premiul II la Concursul Premio Printre realizările sale cele mai recente se numără Premiul II la Concursul Premio 
Guido Cantelli – 2022 și premiul pentru „Cel mai bun Dirijor român” obținut Guido Cantelli – 2022 și premiul pentru „Cel mai bun Dirijor român” obținut 
la edițiile a X-a și a XI-a ale Concursului Internațional de Dirijat „Jeunesses la edițiile a X-a și a XI-a ale Concursului Internațional de Dirijat „Jeunesses 
Musicales” în 2019 și 2021. Ca moment culminant al anului 2021, a fost Musicales” în 2019 și 2021. Ca moment culminant al anului 2021, a fost 
selectat pentru Academia Italiană de Operă Riccardo Muti din Milano, unde a selectat pentru Academia Italiană de Operă Riccardo Muti din Milano, unde a 
avut ocazia să preia de la Maestru două concerte cu opera Nabucco la Rimini avut ocazia să preia de la Maestru două concerte cu opera Nabucco la Rimini 
și Ravenna.și Ravenna.
La 1 aprilie 2022 a debutat ca dirijor de operă cu Evgeny Onegin de P.I. La 1 aprilie 2022 a debutat ca dirijor de operă cu Evgeny Onegin de P.I. 
Ceaikovsky la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, urmat de Nabucco Ceaikovsky la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, urmat de Nabucco 
în septembrie 2022. În noiembrie 2022 conduce Le nozze di Figaro la București în septembrie 2022. În noiembrie 2022 conduce Le nozze di Figaro la București 



alături de Valentina Nafornița în rolul Contesei. În aprilie 2023 va conduce alături de Valentina Nafornița în rolul Contesei. În aprilie 2023 va conduce 
premiera Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev cu Valentina Turcu ca regizor.premiera Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev cu Valentina Turcu ca regizor.

Ioana Maria LupașcuIoana Maria Lupașcu, pe care marele pianist Lazar Berman o descria , pe care marele pianist Lazar Berman o descria 
drept „solistă cu enorme posibilități tehnice și artistice”, s-a născut la Brăila, drept „solistă cu enorme posibilități tehnice și artistice”, s-a născut la Brăila, 
unde a studiat pianul de la vârsta de patru ani cu profesorul Mircea Bogatu. unde a studiat pianul de la vârsta de patru ani cu profesorul Mircea Bogatu. 
Formarea a continuat la Liceul de Muzică „George Enescu” din București și Formarea a continuat la Liceul de Muzică „George Enescu” din București și 
apoi la actuala Universitate Națională de Muzică din capitală. După absolvire apoi la actuala Universitate Națională de Muzică din capitală. După absolvire 
este admisă la Masterul Virtuosity Level la Conservatoire du Lausanne, Elveția, este admisă la Masterul Virtuosity Level la Conservatoire du Lausanne, Elveția, 
la clasa Prof. JF Antonioli, dar după câteva luni se mută în Italia, unde devine la clasa Prof. JF Antonioli, dar după câteva luni se mută în Italia, unde devine 
studenta marelui pianist Lazar Berman, la Accademia Europea di Musica. studenta marelui pianist Lazar Berman, la Accademia Europea di Musica. 
După încheierea masterului de trei ani în Perfecționare Solistică, a continuat După încheierea masterului de trei ani în Perfecționare Solistică, a continuat 
să lucreze cu Maestrul Berman până la tragica sa dispariție în 2005, cei cinci să lucreze cu Maestrul Berman până la tragica sa dispariție în 2005, cei cinci 
ani de studiu cu marele pianist ajutând-o să-și îmbogățească mijloacele de ani de studiu cu marele pianist ajutând-o să-și îmbogățească mijloacele de 
expresie muzicală și să aprofundeze viziunea asupra interpretării solistice. Deși expresie muzicală și să aprofundeze viziunea asupra interpretării solistice. Deși 
laureată a numeroase concursuri naționale și internaționale, nu s-a simțit atrasă laureată a numeroase concursuri naționale și internaționale, nu s-a simțit atrasă 
de viața competițională și a început cariera solistică, fiind prezentă pe scene de viața competițională și a început cariera solistică, fiind prezentă pe scene 
din Italia, România, Elveția , Croația, Slovacia, Belgia, Lituania, Turcia, Spania, din Italia, România, Elveția , Croația, Slovacia, Belgia, Lituania, Turcia, Spania, 
Germania.Germania.
Ioana Maria LupaşcuIoana Maria Lupaşcu a cântat sub baghetele dirijorilor: JF Antonioli (Elveția),  a cântat sub baghetele dirijorilor: JF Antonioli (Elveția), 
Mihail Agafița, Ovidiu Bălan, Valentin Doni, Mika Eichenholz (Suedia), Iurie Mihail Agafița, Ovidiu Bălan, Valentin Doni, Mika Eichenholz (Suedia), Iurie 
Florea, Dorin Frandeș, I.Ionescu-Galați, Ladislau-Petru Horvath (Italia), Marius Florea, Dorin Frandeș, I.Ionescu-Galați, Ladislau-Petru Horvath (Italia), Marius 
Hristescu, Koichi Inoue ( Japonia), Alexandru Iosub, Koichiro Kanno, Walter Hristescu, Koichi Inoue ( Japonia), Alexandru Iosub, Koichiro Kanno, Walter 
Hilgers (Germania), Sabin Păutza, Radu Postăvaru, I.I.Prunner, Gottfried Rabl Hilgers (Germania), Sabin Păutza, Radu Postăvaru, I.I.Prunner, Gottfried Rabl 
(Austria), Petre Sbârcea, Mihail Secikin, Tiberiu Soare, Florin Totan, Takiro Ueno (Austria), Petre Sbârcea, Mihail Secikin, Tiberiu Soare, Florin Totan, Takiro Ueno 
(Japonia), Winston Dan Vogel (USA), Theo Wolters (Olanda). A colaborat cu (Japonia), Winston Dan Vogel (USA), Theo Wolters (Olanda). A colaborat cu 
violoniști de marcă, precum Ladislau Petru Horvath, Romel Joseph, Luminitza violoniști de marcă, precum Ladislau Petru Horvath, Romel Joseph, Luminitza 
Petre și Florin Paul, cu violonceliștii Rodin Moldovan și Mirel Iancovici, cu Petre și Florin Paul, cu violonceliștii Rodin Moldovan și Mirel Iancovici, cu 
contratenorul Cezar Ouatu, cu acordeonistul Fernando Mihalache.contratenorul Cezar Ouatu, cu acordeonistul Fernando Mihalache.
Din anul 2007 este solistă a Din anul 2007 este solistă a Filarmonicii „Paul Constantinescu” PloieștiFilarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești. . 
În acelaşi an lansează CD-ul Live Piano Solo (Ed. Libris), urmat de Piano Recital În acelaşi an lansează CD-ul Live Piano Solo (Ed. Libris), urmat de Piano Recital 
în 2009 (Ed. Casa Radio – Radiodifuziunea Română). în 2009 (Ed. Casa Radio – Radiodifuziunea Română). 
Interesată de repertorii noi, compozitori ca Guy Bacos, Deniz Inan, Ioan Interesată de repertorii noi, compozitori ca Guy Bacos, Deniz Inan, Ioan 
Dobrinescu, Luca Tieppo i-au dedicat diferite lucrări pentru pian solo sau pian Dobrinescu, Luca Tieppo i-au dedicat diferite lucrări pentru pian solo sau pian 
și orchestră, lucrări a căror premieră absolută a și susținut-o.și orchestră, lucrări a căror premieră absolută a și susținut-o.

    



Pe parcursul ultimului deceniu, Pe parcursul ultimului deceniu, Mieczysław WeinbergMieczysław Weinberg a renăscut în sălile  a renăscut în sălile 
de concerte din lume. de concerte din lume. WeinbergWeinberg, care a fugit din Polonia în Uniunea Sovietică , care a fugit din Polonia în Uniunea Sovietică 
și și-a petrecut o mare parte din viață la Moscova, a compus 7 Opere, 22 de și și-a petrecut o mare parte din viață la Moscova, a compus 7 Opere, 22 de 
Simfonii, 17 Cvartete de coarde și peste 100 de alte lucrări în aproape toate Simfonii, 17 Cvartete de coarde și peste 100 de alte lucrări în aproape toate 
genurile muzicale. A fost un bun prieten și partener de muzică de cameră al lui genurile muzicale. A fost un bun prieten și partener de muzică de cameră al lui 
Șostakovici, care îl aprecia foarte mult. În timpul vieții, muzica sa a fost cântată Șostakovici, care îl aprecia foarte mult. În timpul vieții, muzica sa a fost cântată 
de cei mai mari muzicieni din Uniunea Sovietică și a primit numeroase premii, de cei mai mari muzicieni din Uniunea Sovietică și a primit numeroase premii, 
dar nu a călătorit în afara granițelor, muzica sa fiind cunoscută, timp de mulți dar nu a călătorit în afara granițelor, muzica sa fiind cunoscută, timp de mulți 
ani, doar în Rusia.  ani, doar în Rusia.  
WeinbergWeinberg s-a născut la Varșovia, având părinți originari din Basarabia –  s-a născut la Varșovia, având părinți originari din Basarabia – 
actuala Republica Moldova. Tatăl său a fost violonist și compozitor și a lucrat actuala Republica Moldova. Tatăl său a fost violonist și compozitor și a lucrat 
pentru teatrul evreiesc până să emigreze în Polonia, unde și-a crescut cei doi pentru teatrul evreiesc până să emigreze în Polonia, unde și-a crescut cei doi 
copii, împreună cu soția sa. Cu excepția lui copii, împreună cu soția sa. Cu excepția lui MieczysławMieczysław, familia sa a fost , familia sa a fost 
ucisă la invazia Poloniei de către naziști. ucisă la invazia Poloniei de către naziști. 
Partidul comunist sovietic a solicitat mereu compozitorilor să folosească melodii Partidul comunist sovietic a solicitat mereu compozitorilor să folosească melodii 
naționale tradiționale. Astfel, a venit natural pentru naționale tradiționale. Astfel, a venit natural pentru WeinbergWeinberg să se întoarcă  să se întoarcă 
la Moldova, locul în care s-au născut părinții săi, care a fost anexată de la Moldova, locul în care s-au născut părinții săi, care a fost anexată de 
Uniunea Sovietică în 1940, la un an după ce Uniunea Sovietică în 1940, la un an după ce WeinbergWeinberg s-a mutat în Polonia.  s-a mutat în Polonia. 
Era obligatorie respectarea directivelor politice de către compozitori, mai ales Era obligatorie respectarea directivelor politice de către compozitori, mai ales 
în anul 1949. în anul 1949. WeinbergWeinberg avea doar 29 de ani pe atunci, fiind prea tânăr  avea doar 29 de ani pe atunci, fiind prea tânăr 
pentru cenzură, dar fiind inclus în rândul „formaliștilor”. În cazul său, tragedia pentru cenzură, dar fiind inclus în rândul „formaliștilor”. În cazul său, tragedia 
a lovit din nou: în 1948, socrul său, cunoscutul actor Solomon Michoels, a fost a lovit din nou: în 1948, socrul său, cunoscutul actor Solomon Michoels, a fost 
ucis la ordinal lui Stalin. Acesta era contextul politic în care a fost compusă ucis la ordinal lui Stalin. Acesta era contextul politic în care a fost compusă 
Rapsodia pe teme moldovenești. Rapsodia pe teme moldovenești. 
Rapsodia aduce împreună mai multe cântece folclorice din Moldova, o țară Rapsodia aduce împreună mai multe cântece folclorice din Moldova, o țară 
foarte apropiată cultural și lingvistic de România. Cele mai multe melodii foarte apropiată cultural și lingvistic de România. Cele mai multe melodii 
folosite de folosite de WeinbergWeinberg aparțin majorității populației, dar finalul este un dans  aparțin majorității populației, dar finalul este un dans 
evreiesc – klezmer. Conform unei statistici realizate în 1903, jumătate din evreiesc – klezmer. Conform unei statistici realizate în 1903, jumătate din 
locuitorii Chișinăului (capitala Moldovei) erau evrei. Anul acela a avut loc o locuitorii Chișinăului (capitala Moldovei) erau evrei. Anul acela a avut loc o 
persecuție a acestora, cu 49 de morți și 1.500 de locuințe distruse. Este greu de persecuție a acestora, cu 49 de morți și 1.500 de locuințe distruse. Este greu de 
imaginat că imaginat că WeinbergWeinberg nu s-a gândit la această tragedie în timp ce a compus  nu s-a gândit la această tragedie în timp ce a compus 
lucrarea strălucit orchestrată care i-a crescut semnificativ reputația în Moscova. lucrarea strălucit orchestrată care i-a crescut semnificativ reputația în Moscova. 

Nicolae KirculescuNicolae Kirculescu (1903-1985) a urmat cursurile Conservatorului din Viena,  (1903-1985) a urmat cursurile Conservatorului din Viena, 
însă cariera sa artistică s-a derulat mai ales în sfera muzicii uşoare, de film şi însă cariera sa artistică s-a derulat mai ales în sfera muzicii uşoare, de film şi 
de teatru, pe care a îmbogăţit-o cu numeroase şi valoroase creaţii. Studiile de de teatru, pe care a îmbogăţit-o cu numeroase şi valoroase creaţii. Studiile de 
specialitate i-au permis să abordeze şi muzica instrumentală destinată sălii de specialitate i-au permis să abordeze şi muzica instrumentală destinată sălii de 



concert, Momentul muzical fiind, cu siguranţă, cel mai cunoscut opus, apărut concert, Momentul muzical fiind, cu siguranţă, cel mai cunoscut opus, apărut 
în perioada de debut al său în acest domeniu, în care se mai regăsesc lucrări în perioada de debut al său în acest domeniu, în care se mai regăsesc lucrări 
dedicate formelor concertante şi rapsodice destinate în special pianului şi viorii. dedicate formelor concertante şi rapsodice destinate în special pianului şi viorii. 
Partitura pe care o ascultaţi în această seară poartă subtitlul de Concertino Partitura pe care o ascultaţi în această seară poartă subtitlul de Concertino 
pentru pian şi orchestră şi a fost creată în anii 1950, propunând o formulă de pentru pian şi orchestră şi a fost creată în anii 1950, propunând o formulă de 
factură neoclasică, ce demonstrează că autorul stăpânea bine claviatura ca factură neoclasică, ce demonstrează că autorul stăpânea bine claviatura ca 
interpret şi avea o clară orientare în construcţia formală, melodică, ritmică şi interpret şi avea o clară orientare în construcţia formală, melodică, ritmică şi 
orchestrală. orchestrală. 
Celebritatea Momentului muzical se datorează selectării muzicii, în anul 1965, Celebritatea Momentului muzical se datorează selectării muzicii, în anul 1965, 
pentru genericul sonor al (probabil) celei mai longevive emisiuni televizate pentru genericul sonor al (probabil) celei mai longevive emisiuni televizate 
româneşti, Teleenciclopedia, realizată de Televiziunea naţională. Memorarea româneşti, Teleenciclopedia, realizată de Televiziunea naţională. Memorarea 
temei principale, datorită îndelungatei repetări pe acest generic, i-a conferit temei principale, datorită îndelungatei repetări pe acest generic, i-a conferit 
o unanimă recunoaştere, fără ca autorul să fie, însă, precizat, rămânând, o unanimă recunoaştere, fără ca autorul să fie, însă, precizat, rămânând, 
oarecum, în anonimat. Abia la sfârşitul anilor ’80 a apărut pe disc de vinil o oarecum, în anonimat. Abia la sfârşitul anilor ’80 a apărut pe disc de vinil o 
imprimare completă a opusului, cu pianistul Dan Grigore solist, acompaniat de imprimare completă a opusului, cu pianistul Dan Grigore solist, acompaniat de 
la pupitrul dirijoral de Iosif Conta.    la pupitrul dirijoral de Iosif Conta.    
  
Forma originală a Dansurilor din Transilvania de Forma originală a Dansurilor din Transilvania de Bela BartokBela Bartok a fost o Sonatină  a fost o Sonatină 
pentru pian, compusă în 1915, în aceeași perioadă cu The Wooden Prince, pentru pian, compusă în 1915, în aceeași perioadă cu The Wooden Prince, 
Cvartetul de coarde nr. 2 și mai multe suite de dansuri populare: Melodiile Cvartetul de coarde nr. 2 și mai multe suite de dansuri populare: Melodiile 
românești pentru pian, Dansurile populare românești, cele 15 Cântece românești pentru pian, Dansurile populare românești, cele 15 Cântece 
ungurești și altele. ungurești și altele. BartokBartok, în dublă calitate: de compozitor și de folclorist, a , în dublă calitate: de compozitor și de folclorist, a 
fost preocupat în acea perioadă de cântecele culese din Transilvania, fiind fost preocupat în acea perioadă de cântecele culese din Transilvania, fiind 
clară importanța materialelor românești pentru compozițiile sale. El a orchestrat clară importanța materialelor românești pentru compozițiile sale. El a orchestrat 
sonatina în 1931, noua lucrare având premiera în anul 1932, sub bagheta lui sonatina în 1931, noua lucrare având premiera în anul 1932, sub bagheta lui 
Massimo Freccia.Massimo Freccia.
Dansurile din Transilvania sunt construite pe cinci melodii originale. În prima Dansurile din Transilvania sunt construite pe cinci melodii originale. În prima 
parte, Bagpipers, parte, Bagpipers, BartokBartok contectează două dintre acestea. El a cules și  contectează două dintre acestea. El a cules și 
transcris-o pe prima în 1913, de la un instrumentist din Hunedoara. Această transcris-o pe prima în 1913, de la un instrumentist din Hunedoara. Această 
melodie rapidă de dans este urmată de o alta, culeasă în 1910 din Bihor. Partea melodie rapidă de dans este urmată de o alta, culeasă în 1910 din Bihor. Partea 
a II-a, Bear Dance, a fost cântată în localitatea în care s-a născut a II-a, Bear Dance, a fost cântată în localitatea în care s-a născut BartokBartok din  din 
județul Maramureș de un violonist cu un repertoriu imens. județul Maramureș de un violonist cu un repertoriu imens. BartokBartok a strâns 21  a strâns 21 
de melodii doar de la acesta, dar și zona geografică era extrem de bogată, de melodii doar de la acesta, dar și zona geografică era extrem de bogată, 
compozitorul reușind să adune 209 de cântece în 13 zile. Partea a III-a, Finale, compozitorul reușind să adune 209 de cântece în 13 zile. Partea a III-a, Finale, 
aduce din nou două teme, ambele fiind melodii populare românești de dans. aduce din nou două teme, ambele fiind melodii populare românești de dans. 



Suita a II-a pentru orchestră, op. 20, în Do major, remarcabila lucrare pe care   Suita a II-a pentru orchestră, op. 20, în Do major, remarcabila lucrare pe care   
George EnescuGeorge Enescu a compus-o în patru luni, în ultima parte a anului 1915, a  a compus-o în patru luni, în ultima parte a anului 1915, a 
fost interpretată în anul imediat următor de două ori de Orchestra Ministerului fost interpretată în anul imediat următor de două ori de Orchestra Ministerului 
Instrucțiunii Publice, căreia i-a și fost dedicată. În perioada imediat următoare, Instrucțiunii Publice, căreia i-a și fost dedicată. În perioada imediat următoare, 
partitura a ajuns la Moscova, alături de alte manuscrise enesciene trimise de partitura a ajuns la Moscova, alături de alte manuscrise enesciene trimise de 
Guvernul României împreună cu tezaurul ţării. Suita op. 20 a început să fie din Guvernul României împreună cu tezaurul ţării. Suita op. 20 a început să fie din 
nou interpretată după anul 1925, când a fost recuperată de la Moscova.nou interpretată după anul 1925, când a fost recuperată de la Moscova.
Succesul primei audiţii în America i se datorează Orchestrei din Philadelphia, Succesul primei audiţii în America i se datorează Orchestrei din Philadelphia, 
dirijată de dirijată de EnescuEnescu, la data de 19 februarie 1926. Notabilă este şi prima , la data de 19 februarie 1926. Notabilă este şi prima 
audiţie de la Chicago, din 4 februarie 1932, când din nou muzicianul român audiţie de la Chicago, din 4 februarie 1932, când din nou muzicianul român 
şi-a dirijat lucrarea. Aici, şi-a dirijat lucrarea. Aici, EnescuEnescu a apărut şi în ipostaza de solist, interpretând  a apărut şi în ipostaza de solist, interpretând 
Concertul pentru vioară şi orchestră de Beethoven sub bagheta dirijorului Eric Concertul pentru vioară şi orchestră de Beethoven sub bagheta dirijorului Eric 
de Lamarter.de Lamarter.
O cronică substanţială referitoare la acest concert de la Chicago, intitulată O cronică substanţială referitoare la acest concert de la Chicago, intitulată 

„George Enesco conducts his Second Suite at Chicago symphony concert”, „George Enesco conducts his Second Suite at Chicago symphony concert”, 
publicată în Chicago Herold and Examiner, îi aparţine cunoscutului muzician publicată în Chicago Herold and Examiner, îi aparţine cunoscutului muzician 
american (pianist, dirijor şi critic muzical), Glenn Dillard Gunn. Autorul american (pianist, dirijor şi critic muzical), Glenn Dillard Gunn. Autorul 
semnalează o serie de trăsături care definesc valoarea acestei creaţii: „E o semnalează o serie de trăsături care definesc valoarea acestei creaţii: „E o 
muzică în care nu se pot discerne ascendenţe [...]. Nu are ecouri din Wagner. muzică în care nu se pot discerne ascendenţe [...]. Nu are ecouri din Wagner. 
Nu e atinsă de Debussy şi de succesorii săi. Scapă tuturor influenţelor de după Nu e atinsă de Debussy şi de succesorii săi. Scapă tuturor influenţelor de după 
război. Este disonantă, dar cu sugestii noi de rigoare armonică. Împărtăşeşte război. Este disonantă, dar cu sugestii noi de rigoare armonică. Împărtăşeşte 
ritmurile universale, pe care le încarcă cu impuls vital, şi pattern-urile tonale ritmurile universale, pe care le încarcă cu impuls vital, şi pattern-urile tonale 
universale, pe care le lărgeşte, uneori cu efecte care par bizare, mai frecvent universale, pe care le lărgeşte, uneori cu efecte care par bizare, mai frecvent 
cu melodii stranii şi fantastice de o ritmicitate surprinzătoare şi cu o construcţie cu melodii stranii şi fantastice de o ritmicitate surprinzătoare şi cu o construcţie 
neaşteptată.” Autorul speră să mai poată reasculta această lucrare inedită neaşteptată.” Autorul speră să mai poată reasculta această lucrare inedită 
şi în altă concepţie interpretativă: şi în altă concepţie interpretativă: EnescuEnescu „este poate cel mai energic dintre  „este poate cel mai energic dintre 
cei care au ţinut bagheta în faţa acestei orchestre. Stângaci, extravagant în cei care au ţinut bagheta în faţa acestei orchestre. Stângaci, extravagant în 
gesturi, el pare totuşi să obţină ceea ce vrea ca efect. Totuşi, ar fi de aşteptat ca gesturi, el pare totuşi să obţină ceea ce vrea ca efect. Totuşi, ar fi de aşteptat ca 
această muzică să fie ascultată din nou sub o baghetă mai puţin înnebunitoare, această muzică să fie ascultată din nou sub o baghetă mai puţin înnebunitoare, 
mai puţin personală şi mai profesionistă. Pentru că ea merită să fie ascultată şi mai puţin personală şi mai profesionistă. Pentru că ea merită să fie ascultată şi 
reascultată.”reascultată.”
O altă atitudine estetică, o altă viziune creatoare, dezvăluită de O altă atitudine estetică, o altă viziune creatoare, dezvăluită de George George 
EnescuEnescu însuși, într- o conferință de presă ținută în capitala Franței: „…concepută  însuși, într- o conferință de presă ținută în capitala Franței: „…concepută 
în stil clasic, utilizând o tehnică mai nouă fără a merge totuși prea departe în stil clasic, utilizând o tehnică mai nouă fără a merge totuși prea departe 
în îndrăzneală. Atmosfera este poate mai apropiată de țara mea, România”. în îndrăzneală. Atmosfera este poate mai apropiată de țara mea, România”. 
Astfel și-a descris maestrul suita opus 20 alcătuită din șase părți: impunătoarea Astfel și-a descris maestrul suita opus 20 alcătuită din șase părți: impunătoarea 
Uvertură, în spiritul bachian al unei duble fugi; nostalgica Sarabandă; Giga, Uvertură, în spiritul bachian al unei duble fugi; nostalgica Sarabandă; Giga, 



de-a dreptul reconfortantă prin antrenantele configurații ritmice; tensionatul de-a dreptul reconfortantă prin antrenantele configurații ritmice; tensionatul 
și solemnul Menuet grav urmat de Aria, cu rezonanța intonațională, lirismul și solemnul Menuet grav urmat de Aria, cu rezonanța intonațională, lirismul 
și asimetria proprii stilului doinit și Bourrée-ul, ca o replică a primei secvențe și asimetria proprii stilului doinit și Bourrée-ul, ca o replică a primei secvențe 
a lucrării, la fel de complexă în privința travaliului, prin tratamentul polifonic a lucrării, la fel de complexă în privința travaliului, prin tratamentul polifonic 
administrat rondo-ului ca formă de concretizare arhitecturală. Iar prin țesăturile administrat rondo-ului ca formă de concretizare arhitecturală. Iar prin țesăturile 
contrapunctice uzitate, respectiva partitură amintește de vechile dansuri baroce, contrapunctice uzitate, respectiva partitură amintește de vechile dansuri baroce, 
dar și de seducătoarele armonii romantice ori de sonoritățile neoclasice specifice dar și de seducătoarele armonii romantice ori de sonoritățile neoclasice specifice 
primelor decenii din veacul trecut, prin complexa folosire a procedeului ciclic primelor decenii din veacul trecut, prin complexa folosire a procedeului ciclic 
și al dezvoltării tematice cu un limbaj diatonic străbătut de viguroase elemente și al dezvoltării tematice cu un limbaj diatonic străbătut de viguroase elemente 
modale, de savuroase cromatisme și tendințe de heterofonie, într-o poetică modale, de savuroase cromatisme și tendințe de heterofonie, într-o poetică 
aparte a discursului muzical.aparte a discursului muzical.

Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Paul Constantinescu”
Director general:
Vlad Mateescu
Director general artistic:
Georgiana Maria Frîncu
Director onorific și dirijor:
Ilarion Ionescu-Galați
Director artistic onorific și dirijor:
Walter Hilgers
Dirijor onorific:
Ovidiu Bălan
Dirijor:
Radu Postăvaru
Solişti concertişti:
Gabriel Croitoru – vioară Guarneri „Catedrala” din 1730, 
a lui George Enescu
Ioana-Maria Lupașcu – pian
Liviu Prunaru – concertmaestru Royal Concertgebouw, 
vioară Stradivarius „Pachoud” din 1694
Concertmaeștri: 
Cosmin Stoica
Petru Lupan
Șef orchestră:
Ondin Brezeanu
Secretar muzical:
Cristina Ionescu 
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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








