
                                                                                                                                                                                                                                               

VINERI / FRIDAY,  23  OCTOMBRIE / OCTOBER 2015,   
ORA / HOUR 19:00 

 

DIRIJOR / CONDUCTOR 
MICHAEL  ZLABINGER 

AUSTRIA  
 

SOLIST / SOLOIST 
STEFAN  JESS-KROPFITSCH      

                  violoncel/cello                                    AUSTRIA 
 

În program / In program: 
Gottfried von Einem: ”Fraktale, Concerto philharmonico”   

                                   (primă audiţie / first audition)                    (aprox. 15’)                            

Joseph Haydn: Concertul în Re major pentru violoncel şi orchestră,   

                           Hob.VIIb:2                                                            (aprox. 22’)  

     Concerto no. 2 in D Major for Cello and Orchestra  
- Allegro moderato 

- Adagio 

- Rondo. Allegro 

Pauză / Intermission 
Johannes Brahms: Simfonia a IV-a în Mi minor, op. 98               (aprox. 42’) 
                      Symphony no. 4 in E minor, Op. 98 

- Allegro non troppo 

- Andante moderato 

- Allegro giocoso 

- Allegro energico e ppassionato 
 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  “OLTENIA” 
“OLTENIA”  PHILHARMONIC  SYMPHONY  ORCHESTRA 

 

În afara granițelor, Austria este deseori şi, în mare 
măsură, asociată cu realizările sale culturale. Nu există 
nicio îndoială că Austria joacă un rol mult mai important ca 
naţiune culturală, decât i-ar reveni după criterii politice sau 
economice. În mod tradiţional, muzicii îi revine un statut 
aparte. Pe lângă patrimoniul cultural bogat, cunoscut la 
nivel mondial, Austria se mândreşte însă şi cu un domeniu 
muzical, tânăr, dinamic, creativ şi inovativ, care nu ar exista 
fără contactele internaţionale de acest fel. Dezvoltarea 
culturii, a artei şi a ştiinţei are nevoie de schimburi, 
dezbateri şi întâlniri.  

Prin aniversarea a 111 ani a Filarmonicii „Oltenia”, 
municipiul Craiova se bucură, de asemenea, de o tradiţie 
muzicală impresionantă. „Stagiunea Europa” constituie 
dovada vie a faptului că oraşul Craiova doreşte să se 
dezvolte în cadrul Europei unite, prin contacte şi întâlniri 
pentru idei şi impulsuri inovatoare, şi nu doar să beneficieze 
de gloriile trecutului.  

Ca Ambasador al Austriei, sunt deosebit de mândru şi de recunoscător că 
„Stagiunea Europa” va fi deschisă cu Săptămâna austriacă. Alături de concert va fi 
prezentată şi expoziţia „Anul 1914 – (Ne)liniştea dinaintea furtunii”.  

Urez „Stagiunii Europa” mult succes şi sunt încântat de continuarea frumoasei 
noastre colaborări.  
 

 
 

 
Österreich wird im Ausland sehr oft und in hohem Ausmaß mit seinen 

Kulturleistungen assoziiert. Es besteht kein Zweifel, dass Österreich als Kulturnation eine 
bedeutendere Rolle einnimmt als ihm nach politischen oder wirtschaftlichen Kriterien 
zukommen würde. Die Musik hat hierbei traditionell einen besonderer Stellenwert. Neben 
seinem reichen musikalischen Erbe, das weltbekannt ist, gibt es in Österreich jedoch auch 
eine lebendige junge, kreative und innovative Musikszene, die es ohne internationale 
Kontakte in dieser Form nicht geben würde. Die Weiterentwicklung von Kultur, Kunst und 
Wissenschaft braucht internationalen Austausch, Auseinandersetzung und Begegnungen.  

Craiova blickt mit dem 111. Geburtstag der Filarmonica „Oltenia” ebenso auf eine 
traditionsreiche musikalische Vergangenheit zurück. Die Veranstaltungsreihe „Europa 
Season“ zeugt davon, dass auch Craiova sich nicht auf Erfolgen aus der Vergangenheit 
ausruhen möchte, sondern sich im Rahmen eines vereinten Europa weiterentwickeln 
möchte, indem es Kontakte und Begegnungen für neue Ideen und Impulse fördert.  

Als österreichischer Botschafter bin ich sehr stolz und dankbar, dass die „Europa 
Season“ mit einer österreichischen Woche eröffnet wird. Neben dem Konzert wird auch die 
Ausstellung „Das Jahr 1914 – Bewegte Ruhe vor dem Sturm“ zu sehen sein. Ich wünsche 
der Veranstaltungsreihe alles Gute und freue mich auf die Fortsetzung unserer 
Zusammenarbeit. 

 
 
 
 
 
   

   Ambasador al Republicii Austria în România 



                                                                                                                                                                                                                                               

MICHAEL  ZLABINGER 
 
Michael Zlabinger s-a născut 

la Viena, în anul 1984. A început să 
studieze pianul de la vârsta de 10 
ani, absolvind apoi Academic 
Gymnasium Viena (2002); la 
Universitatea de Muzică din orașul 
natal a urmat cursurile de dirijat 
orchestră și pian (cu Manfred Huss). 

În perioada 1998-2003, s-a specializat în orgă și muzică religioasă la 
dioceza Conservatorului din Viena, iar între 2008-2010 a studiat la Lucerna 
(Elveția) cu prof. Ralf Weikert. A absolvit, de asemenea, cursurile de 
măiestrie ale celebrilor muzicieni Bernard Haitink și Pierre Boulez. Din 2005 
este conducătorul orchestrei Camerata „Maria Brunn” Viena. A susținut 
concerte în Belgia, Olanda, Spania, Serbia, Muntenegru și Elveția. Este 
membru al orchestrei Haydn Sinfonietta Wien. În 2011, a fost asistentul lui 
Christoph von Dohnányi la Opera din Zürich pentru noua premieră „Moise 
și Aron” de Arnold Schoenberg. Ca asistent al lui Ingo Metzmacher, a 
participat la Festivalul de la Salzburg în 2012 (Bernd Alois Zimmermann: 
opera „The soldiers”); în aceeași ipostază, a fost implicat, la Grand Théâtre 
de Genève, în realizarea noii producții a operei „Inelul Nibelungilor” de 
Richard Wagner. Beneficiind de un grant al Ministerului austriac al Culturii, 
a participat la proiecte ale New World Symphony Orchestra, sub bagheta 
maestrului Michael Tilson Thomas, în Miami (2013). În același an, a 
debutat ca dirijor la Opera din Zürich, realizând premiera mondială a lucrării 
„The Canterville Ghost” de Marius Felix Long.  

 
 
 
 
 Michael Zlabinger was born in Vienna in 1984. At age of 10, he 

received his first piano lessons. After finishing his studies at the Academic 
Gymnasium in Vienna, in 2002 he studied conducting and piano with 
Manfred Huss at the University of Music and Performing Arts in Vienna. 
From 1998-2003 he also completed studies in organ and church music at 
the Vienna Conservatory, which he graduated with honors. In the years 
2008-2010 he studied in Lucerne with Prof. Ralf Weikert, obtaining an 
award for his graduation concert in June 2010 with Hindemith „Nobilissima 
visione”. He attended master classes with Bernard Haitink and Pierre 
Boulez. Since 2003, he is head of the church music at „Mariabrunn” church 
where he founded in 2005 the Camerata „Mariabrunn” ansamble. He 
performed in Belgium, Holland, Spain, Serbia-Montenegro and Switzerland. 

Also, he conducted the Lucerne Festival Strings Symphony Orchestra and 
the Orquesta Sinfonico de Las Palmas. He is a member of the Haydn 
Sinfonietta Vienna. In 2011, he was an assistant conductor of Christoph 
von Dohnányi for the new production of Arnold Schoenberg's „Moses und 
Aron” at the Zurich Opera House. As assistant of Ingo Metzmacher, he 
participated at the Salzburg Festival in 2012. In the season 2013/14 he 
assisted at the Grand Théâtre de Genève for the new production of Richard 
Wagner's “Der Ring des Nibelungen”. In the Spring of 2013 with the grant 
from the Ministry of Education, Culture and Arts, he was involved in a 
project of the New World Symphony Orchestra under the direction of 
Michael Tilson Thomas in Miami Beach. In November 2013 he made his 
debut as a conductor at the Zürich Opera house, with the world premiere of 
Marius Felix Long’s “The Canterville Ghost”. 

 
 STEFAN  JESS-KROPFITSCH 

 
Stefan Jess-Kropfitsch s-a născut în anul 

1964, la Klagenfurt și a început studiul 
violoncelului sub îndrumarea profesorilor Tobias 
Kühne și Andre Navarra, absolvind apoi 
„Hochschule für Musik” din Viena. Este deținătorul 
a numeroase premii, inclusiv prestigiosul Premiu 
„Dr. Karl Böhm” decernat de filarmonica vieneză. A 
concertat în întreaga lume, în compania unor 
orchestre celebre precum Mozarteum Orchestra of 
Salzburg, Moscow Philharmonic Orchestra, 
Festival Strings of Lucerne, Orchestra of 
Südwestdeutschen Rundfunk,  

Niederösterreichischen  Tonkünstlern, Philharmonic Orchestra of Ljubljana, 
Philharmonic Orchestra of St. Petersburg, Rome Symphony, Bratislava 
Radio Symphony. A realizat numeroase înregistrări radio și a imprimat LP-
uri și CD-uri pentru casele de discuri EMI și Gramola. Este membru al 
celebrului trio cu pian „Jess-Trio-Wien”, formație care a susținut peste 1500 
de concerte în importante centre culturale. Din 2004, este profesor de 
violoncel la Universitatea de Muzică din Viena, iar din 2006, este și director 
al Departamentului de instrumente cu coarde. Cântă pe un violoncel 
Gagliano, fabricat în 1766 la Napoli, Italia. 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                               

Stefan Jess-Kropfitsch started to study cello in his early years with 
Prof. Tobias Kühne and Andre Navarra. He obtained Diploma with highest 
distinction from the „Hochschule für Musik” in Vienna. Also, he wone 
numerous prizes as the „Dr. Karl Böhm Prize” of the Vienna Philharmonic 
Orchestra. Stefan Kropfitsch performs as concert soloist worldwide with 
such orchestras as: Mozarteum Orchestra of Salzburg, Moscow 
Philharmonic Orchestra, Festival Strings Orchestra of Lucerne, South-west 
German Radio Orchestra, Niederösterreichischen Tonkünstlern, 
Philharmonic Orchestra of Ljubljana, Philharmonic Orchestra of St. 
Petersburg, Rome Symphony Orchestra, Bratislava Radio Symphony 
Orchestra. He makes numerous radio recordings and has realized 
numerous LP’s and CD’ under the lables of EMI and Gramola. The cellist 
Stefan Kropfitsch is a member of the famous piano trio „Jess-Trio-Wien”. 
With his ensemble he performed already more than 1500 concerts in many 
important music centers of the world. In the last 20 years he presents with 
his Jess-Trio his own concert-cycle in the „Wiener Konzerthaus”. Since 
2004, he is teaching Cello at the University of Music in Vienna. In 2006 he 
was appointed as Director of the Department of Strings at the University of 
Music in Vienna. He plays on a Gagliano Cello, made in 1766 in Naples, 
Italy. 

 
GOTTFRIED  VON  EINEM 

(1918 - 1996) 
 

Gottfried von Einem s-a născut 
în capitala Elveției, Berna, într-o familie 
de diplomați austrieci. A studiat 
disciplinele muzicale la Berlin cu Paul 
Hindemith și Boris Blacher, din 1938 
devenind pianist corepetitor la Opera 
din capitala Germaniei și asistent al 
dirijorului Heinz Tietjen la celebrul 
Festival de la Bayreuth. A compus 

lucrări orchestrale, muzică de cameră și corală, dar afirmarea a venit în plan 
scenic, opera „Moartea lui Danton” marcând recunoașterea sa internațională, după 
premiera de la Festivalul de la Salzburg (1947). A obținut Marele premiu pentru 
muzică decernat de statul austriac (1965), a fost decorat cu Crucea de Onoare 
pentru Știință și Artă (1974) și a fost membru al Academiei de Arte din Berlin (din 
1993).  

Fraktale, Concert filarmonic pentru orchestră, Op. 94, a fost prezentat 
pentru prima dată în Marele Hol la Viena pe 17 octombrie 1992, de către Orchestra 
Filarmonică din Viena, dirijor André Previn. Lucrarea a fost comandată pentru 
aniversarea a o sută cincizeci de ani a Orchestrei Filarmonice din Viena. 

“Norii nu sunt sferici, munții nu sunt conici, liniile coastelor nu sunt cercuri 
și scoarța nu e netedă, nici fulgerul nu e drept ca o linie.” 

Matematicianul Menoit Mandelbrot a demonstrat că formele, contururile 
naturale nu sunt forme euclidiene. Geometria naturii este fracționată, repetitivă, 
neomogenă, scindată și captivant de neregulată. Fractalii și toate componentele 
lor, de la cea mai mare la cea mai mică, conțin imaginea unui întreg; nu identică, 
dar similară - o imagine în oglindă. 

Fractalii sunt reversul gândirii științific-matematice. Până acum haosul a 
fost privit ca o anormalitate, o descompunere a ordinii. Astăzi știm că haosul 
crează realitatea prin diverși atractori. 

Ordinea pe care o percepem ca fiind familiară abia dacă este o întrerupere 
a ordinii necunoscute, nefamiliare, o insulă în mijlocul unui ciudat sau haotic 
atractor gigant, mare cât întreg universul. 

Trăim într-o lume in care ordinea devine turbulență, acel straniu atractor 
care poate fi însă înțeles în transpunere muzicală. Sfredelitoare succesiuni de 
tonuri crează polifonia unei civilizații. Depinde de noi să percepem turbulențele 
vieții și să devenim turbulențe noi înșine. (Contele Arnold Keyserling și Lotte 
Ingrisch) 

“Nu sunt un tehnician încadrat în parametri și nu sunt un tehnician al 
compoziției. Sunt interesat să compun muzică ce nu indispune publicul și nu-l 
trimite afară din sală cu privirile îngrozite. Cu alte cuvinte, eu compun sunete și linii 
muzicale adecvate pentru voci și instrumente. Să tortureze ascultătorii, las la 
latitudinea acelor doamne și domni care sunt atât de încrezători în sine - și nimic 
altceva“. (Gottfried von Einem) 
 
 

 
 
Fraktale, Concerto philharmonico for big orchestra, Op. 94 was first 

performed on October 17th 1992 in Vienna at The “Great Hall” (Großer 
Musikvereinssaal) by the Vienna Philharmonic Orchestra under André Previn 
conducting. The work was commissioned for the celebration of the 150th 
anniversary of the Vienna Philharmonic Orchestra. 

“Clouds are not spherical, mountains are not conical, coastlines are 
not circles and bark is not smooth, neither does lightning follow a straight line”. 

The mathematician Benoit Mandelbrot has proven that natural shapes are 
not the Euclidean forms. The geometry of nature is fractal, erratic, splintered and 
excitingly irregular. The fractals and all of its parts, from the largest to the smallest, 
contain an image of the whole; not a likeness but a similarity – mirroring image.  

Fractals mean the reversal of scientific-mathematical thinking. Hitherto 
chaos has been regarded as an abnormality, as the decay of order; today we know 
that chaos creates reality via four attractors. The familiar order is merely an 
interruption of the unfamiliar, an island in the midst of a strange or chaotic attractor 
as huge as the whole universe.  

We live in a world in which order is decaying into turbulence, that strange 
attractor which can also be understood musically. Whirling sequences of tones 
create the polyphony of civilization. It is up to us to hear the turbulences of life and 
to become turbulences ourselves! (Count Arnold Keyserling and Lotte Ingrisch) 



                                                                                                                                                                                                                                               

“I am not a parameter technician and I am not a composition technician. I 
am interested in composing music that does not horrify my listeners and send them 
out of the hall with frightened looks on their faces. This is to say that I compose 
sounds and musical lines suitable for voices and instruments. Torturing listeners I 
leave to those ladies and gentlemen who are so utterly sure of themselves – and 
nothing else.” (Gottfried von Einem) 

 
JOSEPH  HAYDN 

(1732 - 1809) 
 
“9 Melodia este aceea care face farmecul muzicii; 

ea este cel mai greu de realizat. Răbdarea şi studiul sunt de 
ajuns pentru a pune laolaltă sunete plăcute, dar inventarea 
unei melodii frumoase este atributul geniului. Adevărul este 
că o melodie frumoasă nu are nevoie nici de ornamentaţii şi 
nici de acompaniament pentru ca să placă; de vrei să ştii dacă o melodie este sau 
nu frumoasă, trebuie să fie cântată fără acompaniament9”  

Strălucitor şi elegant în opusurile simfonice, în lucrările camerale, în sonate 
şi oratorii, Haydn nu a fost atras cu aceeaşi putere de genul concertant. Deşi a 
scris destul de mult în acest domeniu - biograful său R. Pohl amintind paisprezece 
concerte pentru pian, nouă pentru vioară, şase pentru violoncel, unul pentru 
contrabas, cinci pentru orga-liră (liră cu manetă legată de mecanismul orgii, un fel 
de flaşnetă), două pentru flaut, patru pentru corn şi unul pentru trompetă - creaţiile 
haydniene nu sunt circumscrise stilului de bravură sau genului de divertimento. 
Unele au izvorât din obligaţia îndeplinirii obsedantelor comenzi primite, iar altele, 
mult mai puţine, decurg paradoxal din transpunerea principiilor esteticii clasice în 
pagini de aleasă simţire, cuceritoare prin simplitate şi bun gust. 

Dintre toate lucrările concertante ale lui Haydn, Concertul în Re major 
pentru violoncel și orchestră este cel mai cântat. Compus în anul 1800, el 
evidențiază o muzică de o neasemuită frumusețe; este un discurs când meditativ, 
de introspecție senină, când jucăuș, antrenant. Cele trei părți se derulează sub 
imperiul melodicii de unică fascinație și exuberanței sonore.  

„Concertele sale (ale lui Haydn, n. n.), în special cele pentru vioară și 
violoncel, arată că gustul pentru performanța tehnică n-a marcat paginile acestora, 
pasajele de virtuozitate nefiind nota specifică. Dramaturgia acestora, bazată pe 
contrastul tematic și pe prelucrările simfonice, se îmbină cu dense pagini 
concertante, în care dialogul între solist și acompaniatori este principalul mijloc al 
expresiei muzicale”. (George Pascu, Melania Boțocan: „Carte de istorie a muzicii”, 
Editura Vasiliada, Iași, 2003, pag. 219) 

 
 
 
 

 “...The harmony creates the beauty of music; the harmony is the hardest to 
achieve. Patience and study are obviously enough to put together pleasant 
sounds, but the invention of a beautiful melody has the touch of a genius. The truth 

is that a beautiful melody needs neither ornaments nor accompaniment. If one 
wants to establish wether a melody is beautiful or not, has to listened to it without 
accompaniment...” 

Elegant and bright in the symphonic opuses, chamber compositions, in 
sonata and oratorio forms, Haydn wasn’t particularly attracted to the concert genre. 
Although he worked a lot in this category – his biographer, R. Pohl mentioning 
fourteen piano concerts, nine for violin, six for cello, one for contrabass, five for the 
organ-lyre (a lyre with a handle tied to the organ mechanism, some kind of an 
barrel/street-organ), two for flute, four for horn and one for trumpet – Haydn’s 
creations are not limited to the bold or divertimento style. Some of them have 
originated from various commissions and others, a lot less, paradoxically derived 
from the transposition of the classical principles of the aesthetics into beautiful 
pages of music, impressive through simplicity and refinement. 

The Concerto in D major for Cello and Orchestra is the most interpreted of 
all his concertos. Created in 1800, highlighting utter beauty, it’s a meditative 
discourse of serene introspection alternating with playful interventions. The three 
parts are carried out under the sign of fascinating music. 

“His concertos (Haydn), especially those for violin and cello show that his 
work wasn’t marked by technical performance as the virtuoso passages are not a 
specific signature. The dramatic conflict based on thematic contrast and symphonic 
adaptations is combined with consistent musical parts where the dialog between 
the solo interpreter and the accompaniment is the main vehicle of musical 
expression”. (George Pascu, Melania Boțocan: “The history of music book”, Editura 
Vasiliada, Iași, 2003, pag. 219)  

 
JOHANNES  BRAHMS   

(1833 - 1897) 
 
 Personalitate de prim rang a epocii 
romantice, Johannes Brahms s-a născut în Germania, 
la Hamburg. A studiat de timpuriu vioara şi violoncelul 
cu tatăl său, un modest contrabasist, fiind apoi 
îndrumat de un cunoscut pedagog al vremii, Eduard 
Marxsen, care i-a insuflat dragostea pentru creaţiile 
baroce şi clasice. În paralel cu activitatea 
componistică, s-a afirmat ca un remarcabil pianist, 
colaborând cu mari interpreţi, precum violoniştii Eduard 
Reményi şi Joseph Joachim. A întreprins numeroase 
turnee de concerte, i-a cunoscut pe Liszt, Wagner şi R. Schumann (de care l-a 
legat o strânsă prietenie). Cu excepţia unor scurte perioade în care a fost angajat 
ca dirijor (la Detmold, Hamburg şi Viena - Singakademie şi Gesellschaft der 
Musikfreunde), Brahms şi-a îndreptat întreaga atenţie către domeniul componistic, 
scriind cu pasiune peste 120 de opus-uri în toate genurile (excluzând opera şi 
poemul simfonic): 4 simfonii, 4 concerte, 2 uverturi, serenade, muzică de cameră, 
piese pentru pian, lieduri, coruri şi faimosul Recviem german. Nu a considerat 
niciodată formele clasice depăşite, le-a folosit ca punct de pornire în edificarea 

 



                                                                                                                                                                                                                                               

unor arhitecturi monumentale, puse în valoare de melodica îndrăzneaţă, 
desăvârşitul simţ armonico-polifonic şi orchestraţia învăluitoare. 

Simfonia a IV-a în Mi minor, op. 98 reprezintă una dintre culmile creaţiei 
brahmsiene. Concepţia ei, evidenţiind în acelaşi timp raţiunea şi melancolia, 
contrazice spiritul pesimist al epocii romantice prin rezolvări personale ale 
conflictului dramatic. Arhitectura ciclului cvadripartit, dominată de formele tripartite - 
de sonată, de lied, de scherzo - este întregită de dezvoltările variaţionale ce se 
suprapun structurilor amintite, creându-se intense şi permanente prefaceri ale 
materialului sonor. Prima audiţie a acestei lucrări de referinţă a avut loc la 
Meiningen (25 octombrie 1885).  

Prima parte (Allegro non troppo), clădită în formă de sonată, beneficiază 
de un material tematic extrem de expresiv, din care se va naşte, pe fond 
variaţional, întregul edificiu: tema principală cu caracter epic agitat expusă de viori 
şi vibranta temă a doua cântată iniţial de violoncele. 

Discursul melodic al celei de-a doua părţi (Andante moderato) se 
desfăşoară în formă de lied cu elemente ale formei de sonată şi ale temei cu 
variaţiuni după următoarea schemă: A-B-A-B-Coda, aspectul aparent 
improvizatoric netrădând niciun moment riguroasa elaborare arhitecturală. 
Senzaţiei de arhaic imprimată de tema principală i se opun suflul melodic şi 
cursivitatea ritmică a temei secundare. 
 Partea a treia (Allegro giocoso) prezintă caracterul unui scherzo, deşi nu 
respectă în totalitate tiparele clasice specifice acestei forme; teme diverse, 
dezvoltări şi transfigurări ale motivelor caracterizează această mişcare de o 
nestăvilită veselie. 

Ultima parte (Allegro energico e ppassionato) constituie una dintre cele 
mai mari realizări ale muzicii brahmsiene. Mișcarea este structurată într-o rar 
întâlnită formă de Passacaglie. Compozitorul foloseşte ca temă de bază a 
construcţiei sale o melodie folosită de J. S. Bach pentru ciaccona finală a Cantatei 
nr. 150, temă de coral protestant pe cuvintele “Meine Tage in den Leiden”, preluată 
cu măiestrie pentru a crea noi variaţiuni, sudate şi subordonate propriei concepţii 
formale. 
 

 
 

 
First class personality of the Romantic era, Johannes Brahms was born in 

Hamburg, Germany. Since early age he studied violin and cello with his father, a 
humble contrabass player and later had been taught by the German pianist, 
composer and teacher Eduard Marxsen who instilled his love for baroque and 
classical compositions. Apart from being a composer, Brahms had made a name 
as a remarcable pianist, and valuable interpreters such as the violonist Eduard 
Remeny and Joseph Joachim collaborated with him. He toured extensively, he met 
Liszt, Wagner and Robert Schumann (to whom he was a close friend). Excepting 
short periods of time when he was a conductor (in Detmold, Hamburg and Vienna 
– Singakademie si Gesellschaft der Musikfreunde), Brahms had been exclusively 
concentrated on his compositions, passionately writing over a hundred and twenty 
opuses which covered each genre (excluding opera and the symphonic poem): 4 

symphonies, 4 concerts, 2 overtures, serenades, chamber music, piano pieces, 
lieds, choruses and the famous German Requiem. He never dismissed the 
classical forms using them as starting point in the construction of monumental 
musical architectures with an exquisite sense for harmonic polyphony and 
enveloping orchestration. 

The Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 is one of Brahm’s best works. Its 
concept, encompassing both rationale and melancholy, gets into contradiction with 
the Romantic era’s pessimist spirit through using personal approaches in solving 
the dramatic conflict. The architectonic structure of the symphony, which is devided 
in four movements is dominated by three part formats – sonata, lied, scherzo – 
with its rounded through developing variations overlaping the initial structures, 
consequently creating intense, ongoing adjustments of the musical material. The 
symphony was premiered on 25th October 1885 in Meiningen, Germany. 

The first movement (Allegro non troppo), in sonata form, features a unique 
expressive approach laying the foundation of the whole: the primary epic theme 
impulsively conveyed trough violins and the vibrant second theme transmitted by 
cellos. 

The melodic discourse of the second movement (Andante moderato), in 
lied form bearing sonata and variation theme elements, is presented as follows: A-
B-A-B-Coda. The melodic sound and rhythmical fluency of the secondary theme is 
opposing the archaic perception of the primary theme.  

The third movement (Allegro giocoso) is presented in Scherzo form 
although it doesn’t totally comply to the specific patterns; diverse themes, evolution 
and metamorphoses of the motifs are characteristic for this movement’s impetuous 
exuberance.  

The fourth movement (Allegro energico e ppassionato) is one of the 
greatest accomplishments of Brahms’ music. The movement is structured in a rare 
example of symphonic Passacaglia. The composer employs a melody used by J.S. 
Bach for the final chaconne in Cantata No. 150, as the core theme for his own 
construction. This protestant choral theme „Meine Tage in den Linden”, was 
graciously adopted to create personal variations embroidered on the newly 
structured conception.  
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