
       

                                                                 
 
 
 
 
 
 

 
VINERI,  9  OCTOMBRIE  2015,  ORA  19:00 

 
Gala tinerilor concertiști (I) 

 
SOLISTE 

KANA  ITO             XIAOXIAO  WEI 
            pian     JAPONIA                    pian                     CHINA 

 

 
În program: 
Franz Liszt: Concertul nr. 1 în Mi bemol major pentru pian și orchestră,  
                      G. 124                                                               (durata: aprox. 19’) 

- Allegro maestoso 
- Quasi adagio 
- Allegretto vivace 
- Allegro maestoso 

Franz Liszt: Sonata în Si minor pentru pian solo                            (aprox. 30’) 
Solistă: KANA  ITO 

Serghei Rahmaninov: Concertul nr. 2 în Do minor pentru pian și orchestră,    
                                      op. 18                                                          (aprox. 34’) 

- Moderato 
- Adagio sostenuto 
- Allegro scherzando 

     Solistă: XIAOXIAO  WEI 
                                                                                        

  
ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  
“OLTENIA”  

 

DIRIJOR ALBERT  MAMRIEV (ISRAEL) 
 

 
ALBERT  MAMRIEV 

 
“...un mare spirit 

romantic...” (“Daily 
Telegraph”, Londra), Albert 
Mamriev este unul dintre 
cei mai reputaţi pianişti ai 
generaţiei sale, vestit 
pentru forţa expresiei, 
virtuozitatea şi 
muzicalitatea artei sale 

pianistice. Este fondator şi director artistic al concursurilor organizate în 
Germania - Neue Sterne International Piano Competition (Wernigerode) şi 
“Albert Mamriev” International Music Competition 2011 (Braunschweig). 

Născut în Daghestan/ex - U. R. S. S., Albert Mamriev a fost iniţiat în 
studiul pianului de către tatăl său, Jankil Mamriev, urmând să-şi 
perfecţioneze pregătirea de specialitate la Moscova (Şcoala Centrală de 
Muzică, apoi Conservatorul “P. I. Ceaikovski”), Tel Aviv (Academia de 
Muzică) şi Hanovra (Universitatea de Muzică şi Artă dramatică). Dintre 
profesorii săi amintim pe renumiţii pianişti Sergei Dorensky şi Arie Vardi. 

Albert Mamriev este laureat al unor importante concursuri, precum: 
Beijing International Piano Competition, “Gina Bachauer” International 
Piano Competition, Marsala International Piano Competition, Madrid 
International Piano Competition, Tunbridge Wells International Piano 
Competition, “Maurice Clairmont” Piano Competition, “Vianna da Motta” 
International Piano Competition, Glasgow International Piano Competition, 
“Mauro Paolo Monopoli” International Piano Competition, “Seiler” 
International Piano Competition, UNISA International Music Competition. 

Pe parcursul carierei artistice a concertat alături de Utah Symphony, 
Royal Scottish National Orchestra, Israel Chamber Symphony, Gulbenkian 
Orchestra, Jerusalem Symphony, Pretoria Symphony, Haifa Philharmonic, 
Shenzhen Symphony Orchestra, Göttinger Symphonie Orchester, Beijing 
Symphony Orchestra, colaborând cu dirijorii Tan Li Hua, Alexander 
Lazarev, Christoph Mueller, Enrique Bátiz, Flavio Florence, Nicoletta Conti, 
Mauricio Linari şi Salvador Mas Conde. 

Clasându-se printre soliştii favoriţi ai publicului de pretutindeni, 
Albert Mamriev a susţinut recitaluri la Salle Cortot - Paris, Muzeul de Artă - 
Tel Aviv, Assembly Hall on Temple Square - Salt Lake City, “Hannah 
Perkins” Arts Center - Cleveland, Forbidden City Concert Hall - Beijing, 
Moncloa Concert Hall - Madrid, Palatul Vendramin-Calergi - Veneţia, 
Salurinn şi Teatrul de Operă - Reykjavík, “Richard Wagner” Museum 



       

(“Wahnfried”) - Bayreuth, Stadthalle - Dortmund, Gasteig Philharmonie - 
München şi “Goethe” Hall - Los Angeles.  

S-a remarcat în special ca un profund cunoscător al muzicii lui 
Bach, Scarlatti, Haydn, Beethoven, Liszt, Brahms, Prokofiev şi Debussy; nu 
mai puţin, pianistul Albert Mamriev manifestă predilecţie pentru repertoriul 
contemporan, interpretând în primă audiţie lucrări mai puţin cunoscute, 
compuse în secolele XX - XXI. 

A fost membru în juriile Concursurilor Madrid International Piano 
Competition, Ústí nad Labem International Piano Competition, “Schumann” 
International Piano Competition, iar în prezent este profesor în cadrul 
Universităţii de Muzică şi Artă dramatică din Hanovra. 

Înregistrările audio, cuprinzând integrala transcripţiilor pentru pian 
Wagner-Liszt, împreună cu prima audiţie absolută a Concertului pentru 
pian, aparţinând compozitorului israelian Avi Maayani, reprezintă o 
elocventă mărturie în ceea ce privește opțiunea muzicianului Albert 
Mamriev pentru diversitate stilistică, de la creaţia universală pentru pian din 
ultima perioadă a romantismului, până la cele mai provocatoare, din 
punctul de vedere al abordării tehnicii interpretative, compoziţii 
avangardiste. 

 
 

KANA  ITO 
 
Kana Ito s-a născut în anul 1991 și a 

început să studieze pianul de la vârsta de cinci 
ani. A absolvit Tokyo University of the Arts; și-a 
continuat studiile la Ecole Normale de Musique 
de Paris, sub îndrumarea prof. David Lively. A 
obținut importante premii la concursuri 
naționale și internaționale: Premiul I și Marele 
premiu la Chatou International Piano 
Competition  „Cécil EDEL-LATOS” (2011), 
Premiul II și Premiul „Ninetta Mangoni” la 
„Thalberg International Piano Competition” 
Napoli; în 2010, a fost recompensată cu o 
bursă de 3 ani oferită de Yamaha Foundation și 

a câștigat Premiul oferit de Primarul din Nagoya, Premiul Societății 
Nagoya-Napoli și ABC Music Award. Are numeroase apariții ca solistă în 
concerte cu orchestra sau în recitaluri camerale. 
  
 
 

 XIAOXIAO  WEI 
 

Xiaoxiao Wei s-a născut în China, în anul 
1995. A absolvit, în 2013, Colegiul Academic de 
Muzică din cadrul Conservatorului din Moscova, 
continuând să se perfecționeze aici sub îndrumarea 
prof. A. K. Sevidov. Are în palmares numeroase 
premii la concursuri naționale și internaționale: 
Premiul II la „Balakirev Russian Piano Competition” 
(2011), Premiul I la „Wenzhou Piano Competition” 
(China, 2012), la Concursul Internațional de Pian 
„Origini și orizonturi” (2014), la „Holland 
International Piano Competition” și la „Lanzhou 
International Piano Competition” (2015). A susținut recitaluri în Rusia și 
China. 

 
FRANZ  LISZT 

(1811 - 1886) 
 
 În perioada anilor 1835 - 1840, Liszt elaborează o 
gândire componistică distinctă, efectele acesteia influenţând 
pregnant muzica unui întreg secol. Deşi se referă la creaţia 
pentru pian, această viziune componistică se va regăsi şi mai 
târziu în lucrările pentru orchestră ale lui Liszt.  
 În primul rând, echilibrul şi finalitatea formei muzicale 
sunt determinate de principiul omniprezenţei unor motive 
generatoare - în ipostaze cât mai variate, purtătoare de tensiuni, de expresii, de 
sugestii.  
 În al doilea rând, Liszt concentrează şi pune într-o lumină puternică tehnica 
secvenţelor motivice. Armonia este dezvoltată foarte mult, tocmai această tehnică 
permiţând folosirea unor sunete străine de suportul armonic în relieful melodic. 
Polifonia îi este străină lui Liszt; el adânceşte în interiorul frazei melodice lineare o 
polifonie în monodie, adică motivele succesive se imită, îşi răspund, generând noi 
întrebări şi alte concluzii. Pe de altă parte, acordul poate constitui el însuşi o 
funcţie tematică, un simbol pregnant; prin Liszt, leitmotivul şi leitacordul încep să 
domine muzica vremii.  
 În al treilea rând, formele clasice nu mai sunt respectate, discursul muzical 
fiind corespondentul operei literare, iar o altă caracteristică importantă rezidă în 
încadrarea unor mişcări şi părţi într-un ciclu mai larg, acreditându-se astfel 
principiul suitei instrumentale. 
 Toate aceste elemente îşi găsesc o intensă aplicare în cele două concerte 
pentru pian, lucrări de referinţă ale genului. Creator al poemului simfonic, Liszt 
concepe concertul într-un mod similar, alternând diferite episoade într-o 
desfăşurare muzicală aparent liberă, supusă însă perfect necesităţilor dramatice. 



       

 Concertul nr. 1 în Mi bemol major, G. 124 a fost prezentat în primă audiţie 
la 17 februarie 1853 la Weimar, unde Liszt - la pian şi Berlioz - la pupitrul dirijoral 
au marcat o primă versiune memorabilă a lucrării. În cadrul concertului se pot 
observa cu uşurinţă cele patru părţi care corespund, prin caracterul şi aşezarea lor 
în întreg, succesiunii părţilor din ciclul simfonic obişnuit.   
 Partea întâi (Allegro maestoso) debutează cu tema principală a concertului, 
o idee muzicală plină de avânt, caracterizată de ritmica decisă: 

 
 După o secţiune cadenţială strălucitoare, pianul intonează o temă cantabilă 
în registrul înalt, contrapunctată de grupul coardelor care răspunde cu tema întâi. 
 Partea secundă (Quasi adagio) impune a doua temă a lucrării, expusă de 
coardele grave şi reluată apoi de viori şi pian: 

 
 
Instrumentul solist iese în evidenţă printr-un episod dramatic cu accente de 
recitativ, în timp ce flautul prezintă o nouă temă, cantabilă şi luminoasă: 

 
  Partea a treia (Allegretto vivace) are caracterul unui scherzo. Un nou motiv 
stă la baza secţiunii, el fiind cântat de corzi şi apoi preluat şi metamorfozat de pian, 
flaut, oboi şi clarinet: 
 
 
 
 
 
Către finalul părţii este readusă tema principală, prezentată într-o manieră 
dramatică de către instrumentul solist. 
  Finalul (Allegro maestoso) este structurat sub forma unei mişcări cu rol 
concluziv, îmbinând temele anterior expuse într-o desfăşurare sonoră 
impresionantă, dominată de pasajele de virtuozitate ale pianului şi de continua 
accelerare a tempo-ului, subliniată dinamic şi timbral. 

 
 

 
 

Finalizată în anul 1853, Sonata în Si minor este una dintre cele mai 
strălucitoare bijuterii ale literaturii camerale romantice. Departe de orice referinţă 
tematică cu caracter programatic, lucrarea nu se distinge nici printr-un titlu 
deosebit, nici nu conţine o prefaţare argumentativă şi nu dispune de vreo indicaţie 
specială care să facă aluzie la un subiect inspirat din literatură sau propriile amintiri 
ale compozitorului, aşa cum procedase el în marea majoritate a creaţiilor sale.  

Forma monopartită a faimoasei creaţii lisztiene vădeşte o concepţie ce nu 
mai ascultă de legile sonatei clasice (desfăşurată în ciclu de mişcări, fiecare cu 
rolul ei în ansamblul creaţiei). Dar Sonata lui Liszt nu poate fi comparată nici cu 
cea compusă de Chopin şi nici cu cele câteva modele de sonate monopartite 
preexistente, cum ar fi cea intitulată „Vânătoarea” de J. L. Dussek (1760 - 1812) 
sau „Melancolia” de Ignaz Moscheles (1790 - 1870), ale căror structuri rămân 
credincioase unei desfăşurări asemănătoare unui Allegro de sonată, pentru că 
forma ei nu se detaşează de dialectica construcţiei clasice. În aspiraţia sa de a 
realiza o cât mai mare unitate, Liszt se sprijină pe principiul de contrast 
caracteristic succesiunii de mişcări din ciclul clasic (repede-lent-repede), 
„condensând” în sonata sa tradiţionalele mişcări într-o desfăşurare ce nu are 
întrerupere. 

Ceea ce realizează Liszt în construcţia Sonatei sale (şi în acest sens 
rădăcini sunt de găsit tot în creaţia lui Beethoven) este geniala concentrare a 
sensurilor contrarii (ideal - real) în configuraţia unei teme fundamentale. 
Desfăşurarea ei abruptă, pe un desen neobişnuit de agitat, ţesut din motive cu 
pregnanţă categorică expresivă, va genera dramatismul intens al compoziţiei, într-
o dezvoltare continuă şi mereu intensificată de rezistenţa opusă de prezenţa unui 
motiv ostinat, desprins din însăşi alcătuirea sinuoasă a subiectului muzical. 

Franz Liszt a fost pe deplin conştient de valoarea acestei lucrări compusă 
de el în liniştea de la Weimar, mărturie în acest sens rămânând faptul că a dedicat-
o lui Robert Schumann, compozitorul mereu receptiv la ceea ce se afirma nou şi 
de preţ în realizările vremii. Prima audiţie a Sonatei în Si minor a avut loc la Berlin 
(22 ianuarie 1857), în interpretarea lui Hans von Bülow - eveniment muzical ce a 
înscris un nou pas înainte în rândul surprizelor oferite de creaţia romantică. 

(text adaptat după Ioana Ştefănescu, O istorie a muzicii universale, III, De 
la Schubert la Brahms, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1998, p. 
331 - 334) 

SERGHEI  RAHMANINOV   

(1873 - 1943) 
 
 Considerat ca fiind unul dintre cei mai de seamă 
pianişti ai secolului, Serghei Rahmaninov a valorificat 
excelent vastele sale cunoştinţe interpretative în 
domeniul componistic. În sfera preocupărilor sale s-au 
regăsit atât scrierea unor piese pentru pian solo, ce au 
pătruns rapid în repertoriul internaţional (24 Preludii, 
Studii-tablouri, Momente muzicale), cât şi conceperea 
unor lucrări de anvergură, destinate instrumentului său 



       

favorit, devenite apoi celebre (cele 4 Concerte pentru pian, Rapsodia pe o temă de 
Paganini, Variaţiuni pe teme de Corelli şi Chopin). 

Concertul pentru pian şi orchestră în Do minor nr. 2, op.18 reprezintă 
opus-ul definitoriu al lui Rahmaninov. Compusă între anii 1900-1901, lucrarea 
evidenţiază gândirea muzicală profundă a compozitorului, ce este subordonată în 
totalitate elementului dramatic. Structurile arhitectonice sunt "desenate" cu 
rafinament, în interiorul lor evoluând conflictul solist-ansamblu, caracterul 
concertant şi cel simfonic predominând alternativ. Partitura pianului, impresionantă 
prin amploare şi prin problematica estetică dezvoltată, este integrată în planul 
general al ansamblului cu concursul subtilelor mijloace orchestrale. Poate că toate 
aceste repere nu ar fi suficiente dacă nu ar exista acel extraordinar simţ melodic al 
autorului, filonul cantabil ce guvernează lucrarea şi o impune în conştiinţa 
auditorilor. 

Prima parte (Moderato) debutează cu un şirag de acorduri sugerând 
rezonanţa clopotelor, a căror intensitate se amplifică progresiv. În această 
atmosferă încordată este prezentată prima temă a formei de sonată, o idee nobilă 
şi generoasă expusă de coarde. Prin contrast, pianul redă tema secundă, lirică, 
plasată într-o atmosferă meditativă.  

Dezvoltarea conţine elementul principal al primei teme şi propune apoi un 
nou motiv, incisiv de această dată, ce va fi amplificat în plan orchestral şi dinamic. 
În repriză, tema principală apare sub forma unui marş la orchestră, preluată fiind 
ulterior de pian, iar tema secundă este intonată nostalgic de către corn. Mişcarea 
se încheie cu o coda de mici dimensiuni - o rememorare a elanului dramatic iniţial. 

În partea a doua (Adagio sostenuto) accentele patetice dispar, lăsând loc 
unei teme delicate, transformată caracterial de către instrumentul solist în episodul 
median şi apoi readusă orchestral în  forma iniţială. 

Finalul (Allegro scherzando) imprimă mai întâi o atmosferă de bună 
dispoziţie prin intonarea unei teme sprinţare de dans popular rus. 

Odată cu enunţarea temei secunde, caracterul mişcării se schimbă. Deşi 
apare ca a doua temă, această idee muzicală domină ultima parte datorită 
melodismului cuceritor ce întreţine şi dezvoltă o tensiune dramatică nerostită. 

Concertul se încheie cu o coda strălucitoare, în care predomină tema lirică 
expusă orchestral, pianul ornamentând desfăşurarea sonoră printr-o cavalcadă 
impresionantă de acorduri. 
 

 


