
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                 
 
 
 
 
 
 

 
MIERCURI,  21  SEPTEMBRIE  2016,  ORA  19:00 

 

GALA  TINERILOR  PIANIȘTI (I) 
 

DIRIJOR 
ALEXEI  GALEA 

MALTA 
În program: 
Johann Sebastian Bach: Concertul nr. 5 în Fa minor, BWV 1056  

I. Allegro moderato; II. Largo; III. Presto                           (durata: aprox. 10') 
Solist: NIKITA  AVERIN (Federația Rusă)  

Wolfgang Amadeus Mozart: Concertul nr. 17 în Sol major, K. 453 

I. Allegro; II. Andante; III. Allegretto - Presto                                     (aprox. 30') 
Solist: IGOR  ANDREEV (Federația Rusă) 

Wolfgang Amadeus Mozart: Concertul nr. 20 în Re minor, K. 466 

I. Allegro; II. Romance; III. Rondo. Allegro assai                          (aprox. 34') 
Solistă: MARIE  KYONE (Japonia) 

Pauză 

Ludwig van Beethoven: Concertul nr. 1 în Do major, op. 15 (partea I)    
- Allegro con brio                                                                     (aprox. 14') 
Solistă: VIKTORIA  BAKE (Letonia) 

Ludwig van Beethoven: Concertul nr. 3 în Do minor, op. 37           (aprox. 38') 
I. Allegro con brio; II. Largo; III. Rondo. Allegro - Presto 
Solist: ZE  YUE  YANG (China) 

 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

ALEXEI  GALEA 
 

 Alexei Galea Cavallazzi s-a născut în Malta, în 
anul 1979. A studiat vioară și pian la Purcell School din 
Londra, iar în 2001 a absolvit Pembroke College din 
cadrul Universității Oxford (specializarea Muzicologie). A 
urmat și cursurile Conservatorului din Moscova: pian cu 
Viktor Merzhanov și Yuri Didenko, muzică de cameră cu 
Alexandr Rudin. A cântat într-o serie  de săli de prestigiu 
din Moscova, precum și în orchestre din Marea Britanie, 
Germania, Ucraina și Malta. A fost membru în juriile unor 
conceursuri de pian în Ucraina și Germania. În perioada 
2010-2012, a studiat dirijatul de orchestră cu prof. 
Steffen Leissner la Hochschule fur Musik „Carl Maria von 

Weber” în Dresda și cu Alexander Maschat la Viena. Ca șef de orchestră, Alexei 
Galea a lucrat cu Central Mediterranean Orchestra și cu Orchestra “I suoni 
indiscreti” (Italia). A condus, de-a lungul timpului, Georgian State Sinfonietta, North 
Caucasus Academic Symphony Orchestra (Rusia), State Chamber Orchestra 
Cheliabinsk,  orchestre din Malta și Karelia Symphony Orchestra Petrozavodsk. 
Este fondatorul Valletta Piano Festival și co-fondator al Fundației pentru cultură din 
Malta. A fost distins de către Parlamentul rus cu Medalia Federației Ruse pentru 
contribuția sa la dezvoltarea relațiilor culturale ruso-malteze.    
 

NIKITA  AVERIN 
 

Nikita Averin s-a născut în anul 2003, la Moscova. A 
început studiul muzicii la vârsta de șase ani, ulterior 
descoperind că are reale abilități vocale. A intrat la 8 ani în 
corul de copii al Teatrului Bolshoi participând la numeroase 
producții ale instituției. A îmbrățișat apoi cariera pianistică, 
fiind elev la Academia Gnesin și la Conservatorul din 
Moscova, la clasa eminentei profesoare Mira Alekseevna 
Marchenko.  

 

 
IGOR  ANDREEV 

 
Igor Andreev s-a născut în anul 

1988, la Kaliningrad (Rusia). A început 
studiul pianului la vârsta de 5 ani. În 
perioada 2000-2007, a urmat cursurile 
Școlii Speciale de Muzică din St. 
Petersburg, la clasa prof. Vladimir Suslov, 
iar apoi a fost admis la Conservatorul din 

același oraș, fiind îndrumat de prof. Leonid Zaichik,  prof. Irina Sharapova (pian) și 
prof. Victoria Zimina (muzică de cameră). În 2011, a câștigat o bursă din partea 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Guvernului elvețian, acesta permițându-i să frecventeze cursurile Universității de 
Arte din Berna (clasa prof. Tomasz Herbut).  

Igor Andreev a susținut concerte în Rusia și în străinătate (Germania, 
Finlanda, Elveția, Estonia, Ungaria, Lituania), în compania unor ansambluri precum  
Kaliningrad State Symphonic Orchestra, Kaunas Chamber Orchestra, St. 
Petersburg State Conservatory Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande și a 
cântat în numeroase ansambluri camerale. Are în palmares premii la concursuri 
internaționale din Estonia (1998) și Cehia (1998), precum și la Safonov 
Competition Pyatigorsk (1999), Liszt Competition Weimar (2005), Sviridov 
International Competition in St. Petersburg (2005), Shostakovich International 
Competition in Moscow (2010), “Three centuries of classical romances” 
international competition in St. Petersburg (2012), Competition of the Rotary clubs 
(Spain, 2009), “3rd Classics in the Streets”, Bad Ragaz (Elveția, 2012), 44. Swiss 
Competition in Laupersdorf (2013), “6. Concours International de Piano de Lyon” 
(2014) and “69. Concours de Genève“ (2014), “9. Hamamatsu International Piano 
Competition” (2015), “13. UNISA International Piano Competition” (2016) și "1. 
Manhattan International Music Competition" (2016). A participat la numeroase 
cursuri de măiestrie în domeniul muzicii de cameră, susținute de Boris 
Petrushansky, Bruno Canino, Leon Fleischer, Andreas Staier, Michel Dalberto, 
Homero Francesch, Konrad Elser, Ralf Nattkemper, Maja Nosowska, Pierre 
Amoyal, Antonio Meneses, Pavel Vernikov, Ayke Agus, Thomas Quasthoff, 
Wolfram Rieger, Helmut Deutsch. 

 
MARIE  KYONE 

 
Marie Kyone s-a născut la Ishikawa (Japonia). 

A absolvit Tokyo College of Music High School în 
2008, îndrumată de prof. Emiko Harimoto și prof. 
Atsuko Okada. A studiat apoi la F. Chopin University 
of Music din Varșovia, la clasa prof. Piotr Paleczny și 
la Imola International Piano Academy, cu prof. Piero 
Rattalino. În prezent, este îndrumată de maestrul 
Albert Mamriev. A cucerit numeroase premii: Premiul 
IV la All-Poland F. Chopin Piano Competition, Premiul 
I la concursurile internaționale "J. Zarebski", "Città di 
Asti", "Concentus Roma" și "L. Godowski". Recent, a 
câștigat Premiul I la “Premio Accademia 2015” (Roma) 
și Premiul III la “MozARTe” International Piano 
Competition din Aachen. Susține numeroase concerte 

și recitaluri în Japonia, Polonia și Italia. 
 
 
 
 
 
 

 

 VIKTORIA  BAKE 

 
Viktoria Bake s-a născut în anul 

2002 la Riga (Letonia). A studiat de la vîrsta 
de 5 ani la „Paula Jurjana” musical school. 
La 9 ani, a cucerit Premiul I la Paris 
(Concours Musical de France). A obținut 
Premiul III la Bruxelles (César Franck 
Competition) și la Wusterhausen (Young 
Piano star competition) și Premiul II la 
„Cenacolo della musica”, Pineto (Italia). Deține numeroase diplome în domeniul 
muzical.  

 
ZE  YUE  YANG 

 
Ze Yue Yang a început studiul pianului la vârsta 

de 4 ani la Conservatorul din Tianjin cu profesorii Hou Pei 
și Anton. Malikov. Din anul 2015, a studiat în  Germania, 
cu pianistul Wang Xin. În 2016, a fost admis la Stuttgart 
School of Music (clasa prof. Epstein). Are în palmares 
numeroase premii la concursuri internaționale, dintre care 
amintim Kawai Piano Competition (2013), Tianjin Piano 
Competition (2014), "Euregio piano award" Geilenkirchen 
(2015).  

 
JOHANN  SEBASTIAN  BACH 

(1685 - 1750) 
 

În creaţia lui Johann Sebastian Bach, 
Concertele pentru clavecin (pian), BWV 1052 - 1065 
deţin un rol aparte, frumuseţea lor melodică şi 
rafinamentul tipic baroc al orchestraţiei continuând să 
fascineze iubitorii muzicii din lumea întreagă. 
Caracterizate printr-o rară varietate stilistică, în 
patrimoniul universal al istoriei muzicii s-au păstrat 
şapte concerte complete dedicate unui singur clavecin 
(pian) solist (BWV 1052 - 1058), trei concerte ale 
căror protagoniste sunt două clavecine (piane) - BWV 

1060 - 1062, două concerte având în prim-planul solistic trei clavecine (piane) - 
BWV 1063 - 1064 şi, cea mai spectaculoasă creaţie de acest gen, Concertul 
pentru patru clavecine (piane), BWV 1065. Alte două concerte includ doar părţi 
solistice destinate clavecinului (BWV 1044, remarcându-se triada solistică vioară - 
flaut - clavecin şi Concertul brandenburgic nr. 5,  BWV 1050, conceput în aceeaşi 
distribuţie solistică). Se cuvine menţionat faptul că la acestea se mai adaugă un 
concert (BWV 1059), în care clavecinul se distinge în ipostaza de solist pe 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

parcursul unui scurt fragment de nouă măsuri, alături de un alt partener solist, 
oboiul. 

Important este de subliniat că toate concertele pentru clavecin (pian) scrise 
de J. S. Bach (exceptând Concertul brandenburgic amintit anterior) reprezintă 
aranjamente realizate pentru alte concerte mai vechi, finalizate probabil la Köthen: 
surprinzător, în multe cazuri au supravieţuit chiar aceste versiuni pentru clavecin 
(pian).  

Scris în trei părţi în care se regăseşte principiul tradiţional al alternanţei 
contrastelor dinamice (repede-lent-repede), Concertul nr. 5 în Fa minor, BWV 
1056 „restaurează” în părţile extreme câteva frânturi melodice dintr-un mai vechi 
Concert pentru vioară (în Sol minor), în timp ce partea mediană (Largo) „transferă” 
reminiscenţe tematice dintr-un Concert în Fa major pentru oboi (conform unor 
presupoziţii) şi din Sinfonia Cantatei „Ich Steh mit einem Fuß im Grabe”, BWV 156. 
 

WOLFGANG  AMADEUS  MOZART 
(1756 - 1791) 

 
Concertul nr. 17 în Sol major, K. 453, poate fi 

catalogat ca o lucrare de factură intimă și mai puțin 
virtuoză, ținând cont de faptul că Mozart a scris-o, în 
aprilie 1784, pentru o pianistă amatoare, eleva sa 
Barbara Ployer. Din acest motiv, compozitorul transferă, 
mai mult decât deobicei, acțiunea muzicală asupra 
orchestrei, acordând îndeosebi instrumentelor de suflat 
din lemn roluri individuale speciale: le pune în contrast 
cu coardele sau le alătură acestora. Este o muzică bine 
„strunită”, plină de poezie. Prima parte a concertului 

(Allegro) începe cu un scurt „preambul” al orchestrei. Fluxul sonor se bazează pe 
două teme principale: prima, de marș, a doua, elegiacă. Partea lentă este un 
Andante tripartit, a cărui desfășurare păstrează caracterul liric al expresiei 
„romance”. Finalul cuprinde două secțiuni: 5 variațiuni (Allegretto) și un Presto 
jucăuș, vioi; secțiuni având la bază o unică temă ce se închieie într-o neașteptată 
discreție sonoră.  

*** 
Prin amploarea dezvoltării simfonice, prin dramatismul opoziţiei dintre 

pianul protagonist şi orchestra acompaniatoare, prin atmosfera dureroasă şi 
încordată în acelaşi timp, Concertul în Re minor pentru pian, K. 466 reprezintă 
un moment dintre cele mai semnificative ale perioadei mozartiene de maturitate. 
Noul stil simfonic inaugurat cu această lucrare va fi continuat, pe alte coordonate 
expresive, de Beethoven şi Brahms. Conştient de elementele noi care abundă în 
paginile concertului – cu care de altfel şi-a făcut debutul ca pianist la Viena – 
Beethoven l-a inclus, ca o piesă de rezistenţă, în repertoriul său pianistic. Prima 
audiţie a lucrării a avut loc la Viena (10 februarie 1785).  

Extrem de clar în construcţie şi beneficiind de o formaţie orchestrală 
consistentă, acest opus mozartian se evidenţiază prin marea bogăţie melodică, ce 
“explodează” mai ales în multitudinea de teme a părţii I (Allegro).  

Atmosfera îngândurată şi poetică domină partea mediană (Romance), 
puritatea sentimentului mozartian depănându-se cu simplitate în forma de lied 
tripartit.  

Finalul (Rondo. Allegro assai) se desfăşoară vertiginos pe o temă-refren 
de factură clasică, ce alternează cu cuplete cărora li se oferă rol de punte sau de 
dezvoltare, realizându-se astfel o îmbinare între trăsăturile arhitecturilor de rondo şi 
de sonată.      

LUDWIG  VAN  BEETHOVEN 

(1770 - 1827) 
 

În creaţia beethoveniană, un loc important îl deţin 
concertele pentru pian, lucrări ce reflectă evoluţia stilistică 
şi preocupările compozitorului. În primele două concerte 
este evidentă influenţa lui Mozart, cel care dezvoltase 
extraordinar genul de concert prin multitudinea opus-urilor 
scrise pentru diferite instrumente. Noua linie creatoare 
imprimată de Beethoven se întrevede începând cu 
Concertul nr. 3 şi se afirmă pe deplin în următoarele două, consacrând 
simfonizarea discursului muzical, simbioza dintre solist şi orchestră şi etalând o 
largă paletă expresivă. 

Concertul nr. 1 în Do major pentru pian şi orchestră, op.15 (al doilea în 
ordinea compunerii) a fost scris în anul 1798 şi interpretat chiar de Beethoven cu 
ocazia turneelor întreprinse în Germania şi la Praga. 

Prima parte (Allegro con brio) debutează cu o lungă expoziţie a orchestrei. 
Tema principală este prezentată de ansamblu şi are un caracter optimist: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema secundară, cantabilă, este expusă de viori: 

 
 
 
 
 

Instrumentul solist îşi începe evoluţia cu o idee muzicală nouă, după care readuce 
temele deja cunoscute. În dezvoltare sunt puse în valoare tehnica solistului şi mai 
ales virtuţile expresive ale ideilor  tematice. 
După cadenţa solistică, lucrarea se încheie într-o atmosferă de bună dispoziţie, 
oglindind perfect spiritul epocii.    

*** 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Datând din anul 1800, Concertul nr. 3 în Do minor pentru pian şi 
orchestră, op. 37 evidenţiază preocuparea compozitorului de a crea un stil 
concertistic sobru, concentrat, dar rafinat şi elegant în prezentare. O distribuţie 
instrumentală “clasică” – câte două flaute, oboaie, clarinete şi fagoturi, doi corni, 
două trompete, timpani şi grupul corzilor – contribuie la dezvoltarea unei 
orchestraţii echilibrate, ce pune în valoare parcursul solistic. În plan formal, 
Beethoven optează pentru o construcţie arcuită tripartit, încordarea primei părţi 
găsind o rezolvare firească în exuberanţa finalului.  

Prima mişcare (Allegro con brio) se remarcă prin forţa şi concizia expresiei. 
Structura este cea obişnuită, de sonată, tema principală având un caracter hotărât, 
pe un traseu melodic extrem de simplu, iar lirica temă secundară aducând 
aşteptatul contrast: 
 

 

 
 

Partea mediană (Largo) se bazează pe o unică temă, agreabil 
ornamentată de către pianul solist şi care este tratată variaţional: 

 
                Finalul (Allegro) este o însufleţită formă de rondo, ce contrastează vădit 
cu muzica meditativă a părţii anterioare. Vioiciune şi umor, eleganţă şi bun-gust, 
iată ingredientele acestei antrenante mişcări, străbătută necontenit de energica 
temă-refren: 

 
Caiet-program realizat de Radu Jianu, Gheorghe Fabian 

 


