
 
 

АДРІАНА ПАЛЕР (АВСТРІЯ) 
член Журі І Міжнародного конкурсу імені Марії та Наталії Єщенко 

 

Адріана Палер – лауреат міжнародних конкурсів, концертуюча піаністка, 

доцент Віденського університету музики та виконавського мистецтва. 

 

Талант, оригінальність і цілеспрямованість привели піаністку 

трансильванського походження Адріану Палер до світової музичної столиці – 

Відня. Її захоплююча присутність на сцені, чиста пристрасть, художня 

глибина і блискуче володіння інструментом принесли їй 27 конкурсних 

премій і вразили глядачів і критиків по всьому світу. 

 

Адріана Палер у 2005 році закінчила Віденський університет музики та 

виконавського мистецтва (клас Ноеля Флореса). Серед інших творчих 

наставників Алексіс Вайссенберг, Павло Гілілов, Габрієль Такчіно, Оксана 

Яблонська та Єлизавета Леонська. 

 

Її інтерпретація творів В. Моцарта отримала першу нагороду у конкурсі 

«Віденська класика» у Бадені. Піаністка виконувала твори Д. Куртага у 

присутності самого композитора в Будапешті на його 90-ту річницю з Дня 

народження, була відзначена своїм виконанням творів Ф. Ліста та 

М. Мусоргського на музичному фестивалі в Пучсерді (Іспанія, 2018). 

 

Виступала з сольними концертами в Румунії, Австрії, Угорщині, Німеччині, 

Італії, Франції, Англії, Кубі, Іспанії, Хорватії, Швейцарії, Португалії та 

Люксембурзі.  

 

Наразі австрійська піаністка досягає нових висот у концертному сезоні 2021-

2022, в якому вже відбулись як прямі трансляції, так і живі концерти. 



Піаністкою випущені два CD-диски: перший – із творами М. Равеля, 

М. Мусоргського, Ф. Ліста, А. Хачатуряна, Дж. Волкера, що записаний у 

липні 2021 року в концертній Моцарт Залі Віденського Konzerthaus, другий, 

що фінансується Австрійським музичним фондом, в рамках підготовки 

першого запису фортепіанного альбому Е. Вахмана. 

 

Адріана Палер викладає на курсах міжнародних майстер-класів, член журі 

багатьох міжнародних конкурсів, а її учні неодноразово здобували звання 

лауреатів міжнародних конкурсів. 

 

ADRIANA PALER (AUSTRIA) 
member of the Jury of the International Competition of Pianists named after 

Maria and Nataliуa Yeshchenko 

 

 

Adriana Paler is a laureate of international competitions, concert pianist, associate 

professor at the Vienna University of Music and Performing Arts. 

 

Her talent, originality and determination have brought Transylvanian born pianist 

Adriana Paler from a small mountain village to the world capital of music, Vienna. 

Her fascinating stage presence, raw passion, artistic depth and brilliant sound 

brought her 27 competition prizes and dazzle audiences and critics worldwide. 

 

Adriana Paler graduated from the Vienna University of Music and Performing Arts 

in 2005 (Noel Flores class). Other creative mentors include Alexis Weissenberg, 

Pawel Gililow, Gabriel Tacchino, Oksana Yablonskaya and Elizabeth Leonskaja. 

 

Adriana’s interpretation of Mozart got the 1st Viennese Classic Award at isa 

Baden, she played Kurtag for Kurtag in Budapest at his 90th birthday and excelled 

with Liszt and Mussorgsky in Puigcerda Festival (2018).  

 

She had concerts in Romania, Austria, Hungary, Germany, Italy, France, England, 

Cuba, Spain, Croatia, Switzerland, Portugal and Luxembourg.  

 

The “brilliantly gifted” Austrian pianist achieved new heights during the 2021-

2022 season, which featured live streams, recitals, and two CD projects: one with 

works of Ravel, Mussorgsky, Khachaturian, Liszt, Walker, recorded in July 2021 

in the Mozart Saal of the Wiener Konzerthaus, and another one funded by the 

Austrian Music Fonds with the preparation of the first recording of Wachmanns 

piano album. 

 

Adriana Paler teaches at international master classes, a member of the jury of many 

international competitions. Her students have repeatedly won the title of winners of 

international competitions. 



 


