
  
    

 
Dirijor de onoare: Ilarion Ionescu-Galați 
Dirijor invitat permanent: Cristian Mandeal 

 

SALA „PATRIA”,   
Joi, 6 MAI 2021, ora 19.00  
 

 

CONCERT SIMFONIC  
 

 Dirijor: JANKÓ ZSOLT 

 Soliști: ALEXANDER SOMOV – violoncel  

        (BULGARIA) 
 

 

 
 

 

Program: 
 

P. I. Ceaikovski - Variațiuni pe o temă Rococo pentru violoncel și orchestră op. 33 
(1840 – 1893) Moderato assai quasi Andante  

  Thema. Moderato semplice  

  Var. 1. Tempo della Thema  

  Var. 2. Tempo della Thema  

  Var. 3. Andante sostenuto  

  Var. 4. Andante grazioso  

  Var. 5. Allegro moderato — Cadenza  

  Var. 6. Andante  

  Var. 7 e Coda. Allegro vivo  
 

 

J. Brahms - Serenada nr. 2 în La major op. 16   
(1833 - 1897)  Allegro moderato  

   Scherzo. Vivace  

   Adagio non troppo  

   Quasi menuetto  

   Rondo. Allegro 
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JANKÓ ZSOLT 

 
 Dirijorul Filarmonicii de Stat Oradea şi al 

Operei Maghiare din Cluj-Napoca, s-a născut în 

1978, la Cluj. După studii de vioară la Liceul de 

Artă „Sigismund Toduţă” din oraşul natal, în 2002 

a absolvit secţia de dirijat orchestră a Academiei 

de Muzică „Gheorghe Dima”, sub îndrumarea 

maestrului Petre Sbârcea, tot aici a urmat 

masteratul în arta dirijorală.  

 Între 2003 - 2004 a studiat la 

Universitatea de Muzică din Viena cu Leopold 

Hager, în 2005-2006 a obţinut o bursă Erasmus la 

Conservatorul „Benedetto Marcello” din Veneţia 

studiind cu Giorgio Proietti.  

 În perioada 1999 - 2013 a participat la 

numeroase cursuri de măiestrie, susţinute de: 

Octav Calleya, Emily F. Brown, Acél Ervin, 

Peskó Zoltán, Eötvös Péter, Tihanyi László, 

Fischer Iván şi David Zinman.  

 În aprilie 2010 a participat la cursurile de 

dirijat organizate de Orhcestra „Tonhalle” din 

Zürich, sub îndrumarea dirijorului David Zinman. 

 Între anii 2005 - 2007 a fost asistent 

universitar, conducând cursurile Orchestrei Facultăţii de Muzică a Universității 

Oradea. Între anii 2010 - 2015 a fost dirijorul asistent al Orchestrei Festival din 

Budapesta.  

 De-a lungul activităţii sale concertistice a dirijat orchestrele simfonice ale 

filarmonicilor din Sibiu, Braşov, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Satu Mare, Timișoara, 

Craiova, Orchestra de Cameră Radio Bucureşti, Orchestra Filarmonicii „George 

Enescu” din București, Orchestra Filarmonicii din Odorheiu Secuiesc, Orchestra 

Simfonică MÁV din Ungaria, Orchestra Simfonică „Savaria” din Szombathely, 

Orchestra de Cameră „Erdődy”, Orchestra Festival din Budapesta, 

Konzerthausorchester Berlin, Schleswig-Holstein Festival Orchestra (Germania), 

Tiroler Symphonieorchester Innsbruck și Pärnu City Orchestra (Estonia).  

 În calitate de dirijor al Filarmonicii de Stat Oradea susţine cu regularitate şi 

concerte educative pentru tineret. A realizat numeroase spectacole de operă şi balet cu 

Opera Maghiare de Stat din Budapesta, Opera Naţională Română din Cluj, Opera 
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Maghiară din Cluj și Opera Naţională Română din București. A dirijat mai multe 

concerte la diferite festivaluri, precum Festivalul de Muzică Schleswig-Holstein, 

Stravinsky Maraton – Budapest, Festivalul de Operă „Primavera” din Budapesta,  

Festivalul Internaţional de Operă de la Miskolc, Zilele Muzicii din Nyírbátor, 

Festivalul „Bartók” din Cluj-Napoca. 

 

ALEXANDER SOMOV 

 
 Alexander Somov s-a născut la 

Sofia și, deja în timp ce era la Școala 

Națională secundară de Muzică, a 

debutat în concerte și recitaluri în 

Bulgaria, Germania, Grecia și Israel. 

 În anii care au urmat a realizat 

premiera concertului de Angel Escudero 

Concierto de España cu ocazia unui 

turneu în Spania alături de Orchestra 

Națională de Tineret din Bulgaria.  

 Continuându-și studiile la 

Londra la Guildhall School of Music 

and Drama, în 1998, Alexander a devenit primul câștigător din Europa de Est 

al „Medaliei de Aur”, care a fost acordată anterior lui Jacqueline du Pré, 

William Primrose și Bryn Tervel.  

 Și-a îmbogățit repertoriul de solist interpretând un repertoriu de 

concerte variat, de la baroc la contemporan, în Marea Britanie, Franța, 

Germania, Bulgaria și România, acompaniat de Philharmonia Orchestra, the 

Royal Northern Sinfonia, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, 

Stadtkapelle Achern, the Bulgarian National Radio Symphony, orchestrele 

simfonice din Sofia, Plovdiv, Varna, Rousse și Brasov.  

 A colaborat cu dirijorii: Thierry Fischer, Thomas Zehetmair, Mark 

Alhrecht, Paul Mccreesh, Sir James MacMillan, David Parry, Lionel Bringuier, 

Emil Tabakov și Georgi Dimitrov. 

 Printre partenerii de recitaluri și diverse formații de muzică de cameră 

se numără interpreți renumiți ca: Jean-Yves Thibaudet, Simon Trpceski, 

Thomas Zehetmair, Gerard Caussé, Tasmin Little, John York, Alexander 
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Zemtsov, Bartek Nizioł, Mari Kobayashi, Boris Garlitsky și Bogdana Popova, 

alături de care a fost prezent pe numeroase scene de renume în toată Europa, 

Marea Britanie, Japonia și Mexic. 

 Între anii 2000 și 2006, Alexandru Somov a fost prim violoncelistul 

orchestrei the Royal Northern Sinfonia. 

 În prezent ocupă funcția  de „super solist violoncelist” în Orchestra 

Filarmonicii din Strasbourg, Franța. 

 În paralel, din 2003 este prim violoncelist al orchetsrelor London 

Philharmonic, London Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, 

Philharmonia Orchestra și SWR Baden-Stuttgart. 

Între anii 2006 – 2013 Alexander Somov a fost profesor la Conservatorul 

Superior de la Strasbourg și a susținut cursuri de măiestrie în Marea Britanie, 

Franța, Suedia, Italia și Bulgaria. 

 A înregistrat concerte și muzică de cameră pentru casele de discuri: 

Naxos Marco Polo, Gega New, BBC, ARTEFrance, Radio și Televiziunea 

Națională Bulgară, Radio-ul Polonez și Radio Valencia. 

 Cronicile elogioase ale concertelor susținute de Alexander sunt 

publicate în renumite reviste de specialitate precum: The Strad Magazine, 

Daily Telegraph, The Guardian (Marea Britanie), Das Orchester (Germania), 

DNA (Franța), Kultura Magazine (Bulgaria). 

 

 

PIOTR ILICI CEAIKOVSKI 
(1840 – 1893) 

 

 A fost unul dintre compozitorii cei mai mari pe care i-a dat vreodată 

Rusia. Muzica lui, una dintre bijuteriile cele mai seducătoare ale 

romantismului, este de o frumusețe atemporală (ca dovadă că vrăjește și astăzi 

publicul de toate vârstele). Este autorul unora dintre cele mai iubite și celebre 

lucrări din tot repertoriul muzicii clasice. 

 Ca și compozitor și mai apoi dirijor a fost foarte solicitat atât în Rusia 

cât și în Europa, iar în 1891 a fost invitat în Statele Unite la inaugurarea 

„Carnegie Hall” din New York, unde a dirijat Marșul Solemn pe care îl 

compusese pentru încoronarea țarului Alexandru al III-lea. 
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 Pe 7 mai 1840, într-un orășel dintre Moscova și munții Ural (Votkinsk) 

se năștea Piotr Ilici Ceaikovski, fiul unui inginer minier cu o carieră în armată. 

Grație guvernantei sale, micul Piotr vorbea deja germana și franceza la 6 ani. 

Părea că se născuse cu muzica în sânge căci la doar câțiva ani improviza deja 

la pian, iar la 4 ani a compus prima sa melodie. Se pare că s-a hotărât să fie 

compozitor după ce a descoperit cu imensă fascinație Don Govanni al lui 

Mozart, pe care îl considera o încarnare umană a frumuseții divine prin 

excelență. 

 La 15 ani (1865) a avut loc premiera primei sale lucrări prezentate 

public, intitulată Characteristic Dances; premiera a fost dirijată de Johann 

Strauss II, dar partitura este considerată pierdută astăzi.  

 La 19 ani, Ceaikovski a absolvit studiile juridice și a început să lucreze 

ca funcționar în cadrul Ministerului de Justiție, ceea ce îi oferea perspectiva 

unui statut social respectat și a unui venit constant. Totuși nu era fericit, voia să 

compună, astfel că a abandonat acea muncă și la 22 de ani a devenit unul dintre 

primii studenți ai Conservatorului din St. Petersburg. Aici a cunoscut și studiat 

muzica și tehnicile de compoziție occidentale, o pregătire distinctă față de cea 

a altor muzicieni ruși ai vremii, căci pe atunci muzica occidentală era destul de 

diferită față de muzica tradițională rusească. Ceaikosvki a început să își 

contureze aici propriul stil, împletind elemente muzicale atât din tradiția 

occidentală cât și din cea rusească. 

 După ce a absolvit Conservatorul din St. Petersburg s-a mutat la 

Moscova pentru a preda teorie și armonie la Conservatorul nou înființat acolo 

(care astăzi îi poartă numele).  

 Variațiunile pe o temă Rococo op. 33 aduce sunetul violoncelului 

cutremurător aproape de vocea umană. 

Lucrarea a fost scrisă pe parcursul anilor 1876 și 1877 și dedicată 

violoncelistului german Wilhelm Fizenhagen, violoncelist cu care a şi 

colaborat la alcătuirea acestor splendide pagini muzicale. Acesta a contribuit 

decisiv la forma finală a lucrării. Nu este o piesă propriu-zis rococo, ci creată 

în acest stil, drept admirație pentru clasicismul vienez și, în special, pentru 

opera lui Wolfgang Amadeus Mozart. Cu toate acestea, tema aleasă în aceste 

variaţiuni este una proprie, fără a avea practic o origine rococo, ci fiind 

concepută în stil rococo, un stil galant, amintind de divertismentele muzicale 

din secolul al XVIII-lea. În varianta care se cântă în zilele noastre 



 
Joi, 6 mai 2021 

 

 
6 

 

(Fitzenhagen), tema este urmată de şapte variaţiuni şi de o coda. Pentru a reda 

cât mai fidel atmosfera acelui secol, Ceaikovski a apelat la un ansamblu 

orchestral de mai mici dimensiuni, cu perechi de suflători, din care lipsesc însă 

trompetele şi instrumentele de percuţie. Solistul este supus unui veritabil tur de 

forţă, deoarece variaţiunile se succed fără pauză între ele, iar registrul acut şi 

supra-acut  (cu daumen) al instrumentului este  folosit cu precădere. 

 Variațiunile au avut premiera la Moscova, la 30 noiembrie 1877, 

avându-l ca dirijor pe Nikolai Rubinstein, fondator și director al 

Conservatorului din Moscova, unde Fizenhagen era solist.  

 

JOHANNES BRAHMS 
(1833 - 1897) 

 

Brahms avea 27 de ani când a dirijat Serenada în La major  Op. 16, scrisă 

între anii 1858 și 1859 în principatul Lippe - Detmold, unde muzicianul din 

Hamburg a ocupat funcții de dirijor, pianist și dascăl al prințesei. A fost o 

ședere liniștită și fructuoasă, care i-a permis lui Brahms să conștientizeze 

abilitățile sale de compozitor, așa cum reiese din scrisorile sale scrise către 

Clara Schumann („Cât de frumos e să creez cu o vigoare reînnoită! Descopăr 

mult gust în lucrările mele. Cred cu adevărat, dragă Clara, că am  crescut”) și 

către prietenul său, violonistul Joachim („M-am simțit excelent la Detmold. 

Rareori am compus atât de mult”). 

Această compoziție, împreună cu Serenada în Re major, op. 11, care este 

din aceeași perioadă, constituie primul contact al muzicianului cu orchestra,  

obținând la maturitate rezultate remarcabile în acest gen cu cele opt Variațiuni 

pe o temă de Haydn,  cu cele patru simfonii, ne mai vorbind despre cele două 

Concerte pentru pian op. 15 și op. 83, de Concertul pentru vioară op. 77, de 

Dublul concert pentru vioară și violoncel op. 102, de relevantele lucrări 

camerale și de minunatul Requiem „Ein deutsches Requiem” pentru soliști, cor 

și orchestră. 

În Serenada în La major, caracteristicile artei brahmsiene sunt deja 

evidente. Ceea ce este cel mai izbitor în această lucrare este greutatea timbrală, 

culoarea instrumentației, care dă un ton melancolic muzicii, chiar dacă există 

momente pline de viață și de inspirație populară, ca în Scherzo.  
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Orchestrația  Serenadei op. 16 („cea mai tânără și cea mai fragedă soră” a 

opusului 11, după fericita definiției a criticului vienez Eduard Hanslick), 

alături de flaute, oboaie, clarinete, fagoturi și corni, prevede corzile fără viori, 

drept mărturie a predilecției lui Brahms pentru registrul central, pentru tonuri 

mai moi și mai închise, pentru o sonoritate mai intimă. Această alegere va fi 

apoi repetată în prima parte a Requiemului german op. 45 din 1868 (unde, din 

nou lipsesc viorile) și în cele două cvintete pentru corzi op. 88 (1882) și        

op. 111 (1891), cu dublarea violelor. Dintr-un amestec de sunete atât de cald și 

cu rezonanțe profunde, apare o fascinantă muzică particulară care poartă 

semnătura caracteristică lui Brahms. 

Allegro moderato inițial este în formă de sonată, cu o primă temă lentă și 

seducătoare, care trece brusc, prin intermediul terțelor într-o melodie sinuoasă; 

discursul muzical devine dintr-o dată animat și este preluat de toate 

instrumentele orchestrei. Cea de-a doua temă, expusă de clarinete prin terțe 

paralele, are un frumos caracter popular, aproape ca un ländler vienez care 

încheie în pianissimo prima parte a mișcării. Dezvoltarea începe cu reluarea 

primei teme, asemenea dezvoltărilor lui Haydn, o trimitere explicită la 

„clasicismul” Serenadei, continuă apoi cu o lungă elaborare motivică, bazată 

pe melodia descendentă a terțelor, descompusă în mod inspirat de Brahms într-

un joc contrapunctic admirabil. Un lung șir tonal (încă o tehnică 

compozițională „clasică”) conduce spre Reluare, care se desfășoară paralel cu 

Expoziția, doar instrumentarea temelor fiind diferită. Ampla Coadă finală este 

alimentată tot de elemente preluate din melodia descendentă la terțelor, dar 

încheie mișcarea preluând caracterul tandru și popular al celei de-a doua teme. 

Scherzoul este o biciuire ritmică a urechilor ascultătorului: tema principală 

robustă încredințată exclusiv cornilor, este construită pe ambiguitatea metrului 

ritmic, care este ternar în partitură, dar peste care Brahms suprapune o 

structură binară insistentă, pulsantă. Interesantă din punctul de vedere al culorii 

armonice este apoi repetarea acestei teme în mi major, urmată imediat de 

revenirea bruscă a tonului inițial. Trio-ul central este mai liric: clarinetele și 

fagoturile în sexte paralele propun un motiv blând și delicat, nederanjat de 

insistența ritmică a corzilor, care readuc ritmul sălbatic al Scherzo-ului. 

În Adagio, prea puțini critici și comentatori ai operei lui Brahms au dorit să 

vadă un omagiu Bachian: tema principală în 12/8 seamănă foarte mult cu tema 

marelui Passacaglia în do minor pentru orgă de Bach. Repetarea acestei teme 
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domină în totalitate această pagină orchestrală extraordinară, admirabilă pentru 

instrumentația înțeleaptă, pentru sunetul întunecat, pentru acea aură mistică ce 

o pătrunde în totalitate. Puterea de inspirație a temei pasacagliei nu trebuie 

totuși să umbrească prezența unei a doua teme clare, expuse de lemne într-un 

stil aproape coral și a unor momente de reală  magie sonoră (îndeosebi 

intervenția solară a cornului, peste tremolo-ul violei) care au stârnit admirația 

sinceră a Clarei Schumann pentru acest Adagio. 

Quasi Menuetto, cu discreția, pașii săi blânzi, nonșalanta eleganță, pare 

să nu dorească să contrasteze prea mult religiozitatea intensă a Adagioului 

anterior; structurat în forma canonică Menuet-Trio-Menuet, evidențiază o 

orchestrație și o inspirație melodică pe care am putea-o numi Schubertiană 

(este caracteristic lui Schubert să reia tema Trio-ului, încredințată vocii dulci și 

melancolice a oboiului). De remarcat este jocul timbral din Trio, unde peste 

armonicele contrabasului se suprapun trilurile  violelor îmbogățite de 

intervențiile contrapunctice ale flautului și a violoncelelor. Este un exemplu 

superb, unul dintre nenumăratele,  care demonstrează capacitatea de excelent 

orchestrator pe care toată lumea îl recunoaște la Brahms. 

Serenada se încheie cu un Rondò în stil aproape popular, care 

evidențiază caracterul festiv și rustic al primei teme încredințate mai întâi 

clarinetelor, preluată, elaborată și repetată apoi cu veselie de toate 

instrumentele orchestrei. O ușoară reținere interioară apare cu cea de-a doua 

temă expusă de clarinete și fagoturi, dar apariția celei de-a treia teme readuce 

atmosfera dansului popular de la început. Dezvoltarea preia, în esență, 

materialele tematice ale Expoziției, cu adăugarea unui singur nou motiv de 

senzațional, dulceața, încredințată tot clarinetelor peste arpegiile balansate ale 

flautului, violei și fagotului. În vârtejul ritmic și sonor al Reprizei construite pe 

tema principală iese în evidență și vocea piccoloului, de asemenea, protagonist 

al Codei.  
Traducere după Alessandro De Bei 

 

 

 

 

 

 
Program realizat de Anna Niculescu. 


