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Concert simfonic susținut de 
ORCHESTRA  SIMFONICĂ   

A  FILARMONICII  “OLTENIA” 
 

DIRIJOR 

GEORGE  JACKSON 
ANGLIA 

 
SOLISTĂ 

ADELA  LICULESCU 
pian 

 
În program: 
Ludwig van Beethoven:  

Concertul nr. 5 în Mi bemol major pentru pian și orchestră, op. 73, 
„Imperialul”  

  
 

Piotr Ilici Ceaikovski:  
Simfonia nr. 2 în Do minor, op. 17, „Mica simfonie rusă”                                 

 
 
 

Dirijorul GEORGE  JACKSON 
 

Câștigător al Premiului Concursului de Dirijat de la Aspen, în 2015, 
dirijorul de origine londoneză George Jackson s-a impus în atenția lumii 
muzicale internaționale după susținerea unui concert în fruntea Orchestrei 
Simfonice Radio ORF Viena, cu prima audiție în Austria a lucrării 
„Ombres” de Michael Jarrell. Asistent și protejat al dirijorilor Yves Abel și 
Robert Spano, George Jackson a participat la realizarea a numeroase 
producții de operă în întreaga lume, cel mai recent - la Metropolitan Opera 
New York, Opéra National de Paris și Aspen Opera Theater Center. George 
Jackson a dirijat RTÉ Concert Orchestra (Irlanda), Nordwestdeutsche 
Philharmonie (Germania), Filarmonica de Stat Sibiu (România) și Vienna 
Chamber Orchestra. În această stagiune, George Jackson va dirija din nou 
„Haydn” Orchestra di Bolzano e Trento și va debuta la Opera de Stat din 
Hamburg, unde va asigura conducerea artistică a spectacolului „Immer 
weiter” de Irene Galindo Quero. 

În 2010, la Viena, George Jackson a fondat Compania de Operă 
”Speculum Musicae”, dirijând noi producții scenice ale operelor „La serva 
padrona” de Pergolesi și „David et Jonathas” de Charpentier. De 
asemenea, în fruntea Orchestrei vieneze “Pro Arte”, a dirijat reprezentații 
ale spectacolelor de operă „Die Zauberflöte”, „Der Freischütz”, „La 
Traviata”, „Fidelio”, „Turandot”, „Der Fliegende Holländer” și „La 
Bohème”. 

George Jackson a participat la cursuri internaționale de master, 
printre profesorii săi fiind Bernard Haitink, Michael Tilson Thomas, Kurt 
Masur și David Robertson. Absolvent al Conservatoarelor din Viena, 
Weimar și al Trinity College Dublin, George Jackson și-a continuat 
pregătirea de specialitate în cadrul Lucerne Festival Academy, Dartington 
Festival, Festivalului de la Bayreuth și Aspen Music Festival, unde a fost 
distins cu Premiul pentru Dirijat „Robert J. Harth” și cu „David A. 
Karetsky” Memorial Fellowship. 

Laureat al Concursului de Dirijat „Jeunesses Musicales” (București, 
2012), George Jackson este Help Musicians UK „Emerging Excellence” 
Artist. De asemenea, a beneficiat de numeroase burse de studio din partea 
unor organizații, precum: Fundația Muzicală „Ernst von Siemens”, Trustul 
„Tillett”, Fundația „Janeczek”, Consiliul Artelor din Irlanda, Fundația 
„Richard Wagner” și Trustul Memorial „Roderick Brydon”. În present, este 
membru al Deutsche Bank Stiftung’s ”Akademie Musiktheater heute”, un 
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program destinat tinerilor profesioniști din domeniul operei și, totodată, 
beneficiar al bursei „Sir Charles Mackerras” Fellowship in Conducting în 
cadrul London’s Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. 

 
Pianista ADELA  LICULESCU 

 
Adela Liculescu s-a născut în 1993, la Craiova. După absolvirea cu 

rezultate de excepție a Liceului de Arte “Marin Sorescu” din orașul natal 
(promoția 2012), unde a studiat cu profesorii Mariana Ilie și Mihai 
Ungureanu, și-a continuat studiile la Universität für Musik und darstellende 
Kunst - Viena (interpretare instrumentală - pian, cu prof. Martin Hughes). 

În ianuarie 2016, la ceremonia de gală desfășurată la Parlamentul 
României (București), Adela Liculescu a fost distinsă cu Premiul ”Studentul 
Român al Anului din Străinătate” - categoria arte.  

În noiembrie 2015, Adela Liculescu a câștigat Premiul I la 
Concursul ”Bösendorfer” (Viena). În etapa finală care a avut loc la 
Schlosstheater Schönbrunn, a interpretat Beethoven - Concertul nr. 2 pentru 
pian, în compania Orchestrei de Cameră din Viena dirijată de Stefan 
Vladar. 

Dintre premiile obținute în anii anteriori de Adela Liculescu 
menționăm: Premiul I la Concursul “Elena Rombro-Stepanow” (Viena, 
2012), Premiul al II-lea la Concursul de Muzică clasică (Città di Cantù, 
2015), Premiul al V-lea la Concursul Internațional pentru Pian 
”Beethoven” (Viena, 2013) și Premiul Special pentru cel mai tânăr 
semifinalist (peste 250 de pianiști au concurat în preliminarii), Premiul I la 
Premiile “Orange” pentru Tineri Muzicieni (București, 2008), Premiul I la 
Concursul pentru Pian “Carl Filtsch” (Sibiu, 2009), Premiul Special pentru 
cel mai bine clasat participant român (unul dintre cei șase semifinaliști) la 
Concursul pentru Pian “George Enescu” (București, 2014). 

În plus, în timpul studiilor liceale, Adela Liculescu a câștigat anual 
Premiul I la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală - Pian 
organizată pentru elevii Liceelor de Muzică. 

Printre cele mai importante concerte susținute ca solistă se înscriu: 
Mozart - Concertul nr. 21 pentru pian, la Filarmonica din Berlin, împreună 
cu Das Neue Sinfonie-Orchester Berlin, dirijor Raphael Haeger (martie 
2014) și Beethoven - Concertul nr. 2 pentru pian, la Ateneul Român din 
București, cu Orchestra Romanian Sinfonietta, dirijor Horia Andreescu 

(august 2014, concert înregistrat și transmis în direct la Radio România și 
TVR). 

Până în prezent, pianista Adela Liculescu a interpretat 11 concerte 
(Haydn - Re major, Mozart - KV 467 și KV 488, Beethoven - nr. 2 și nr. 5 
“Imperialul”, Chopin - nr. 2, Schumann, Rahmaninov - nr. 2, Ceaikovski - 
nr. 1, Prokofiev - nr. 3, Liszt - nr. 1), colaborând cu dirijori precum: Horia 
Andreescu, Tiberiu Soare, Raphael Haeger, Vittorio Parisi, Romeo Râmbu, 
Ovidiu Bălan, George Jackson, Sergey Simakov, Florin Totan etc. 

Ca urmare a Premiului Special pentru cel mai bine clasat participant 
român la Concursul “George Enescu” din 2014, Adela Liculescu a fost 
invitată să evolueze ca solistă în semifinalele, finala și concertul de gala al 
Concursului de Dirijat ”Jeunesses Musicales” (2015), interpretând prima 
parte din concertele pentru pian de Chopin - nr. 2, Rahmaninov - nr. 2 și 
Schumann, alături de Orchestra Filarmonicii din București, pe scena 
Ateneului Român, sub bagheta fiecăruia dintre cei 12 dirijori semifinaliști 
(ulterior, trei finaliști).  

În iulie 2015, a fost selectată pentru orchestra de studio la Weimarer 
Meisterkurse, oferindu-i-se posibilitatea să cânte Liszt - Concertul nr. 1 
pentru pian, alături de Orchestra Filarmonicii din Jena, dirijor Markus L. 
Frank. 

Adela Liculescu a susținut recitaluri solistice în săli precum: Saint 
Martin-in-the-Fields (Londra), “Gasteig” (München), Bösendorfer-Saal - 
Mozart-Haus (Viena), Imperial (Viena), Ateneul Român - București (șase 
recitaluri pe parcursul ultimelor șase stagiuni), Muzeul “George Enescu” 
(București), Palazzo Albrizzi (Veneția), Villa Carlotta (Como), Musikverein 
(Viena - Brahms-Saal, Concursul ”Beethoven”), Beethoven-Haus (Viena), 
Muzeul de Artă (Tel Aviv, Concursul ”Rubinstein”), săli de concerte din 
România (București, Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca, Râmnicu Vâlcea, Sinaia) 
etc. 

Adela Liculescu a mai susținut recitaluri solistice sau ca membră a 
unor ansambluri camerale cu prilejul unor festivaluri, precum: “George 
Enescu” - București, “Les nuits pianistiques” - Franța, International 
Holland Music Sessions - Olanda, ”Aurora” Festival - Suedia, 
Internationale Konzertarbeitswochen Goslar - Germania, Sonoro Festival - 
România / Italia etc. 

Adela Liculescu este promotor al muzicii românești în străinătate, în 
2015 fiind invitată de către Institutele Culturale Române din Londra și 
Praga să susțină două concerte cu lucrări de Enescu, Liszt și Ravel. În 2013, 
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a interpretat lucrări pentru pian solo de Enescu într-un concert organizat de 
Ambasada României la Viena. Ulterior, pianista a interpretat lucrări de 
Enescu într-o serie de recitaluri susținute în Germania, Italia și România. 

În 2008, a susținut un recital la Veneția (în colaborare cu Institutul 
Cultural Român), unde a interpretat integrala lucrărilor pentru pian 
aparținând compozitorului romantic originar din România - Carl Filtsch, 
unele dintre acestea în primă audiție mondială. Câteva compoziții din cadrul 
acestui recital au fost difuzate la WQXR Radio - New York. În aprilie 2014, 
a susținut un recital la sediul Institutului Cultural Român din Viena. 

De asemenea, Adela Liculescu desfășoară o intensă activitate în 
domeniul muzicii de cameră. Între anii 2010 - 2012, a câștigat de trei ori 
bursa “Sonoro”, care i-a oferit oprotunitatea de a interpreta muzică de 
cameră împreună cu profesorii Alexander Sitkovetsky, Natalia Lomeiko, 
Corinne Chapelle, Diana Ketler, Răzvan Popovici, Julian Arp, Erich Oskar 
Huetter. După câștigarea Premiului “Orange” pentru Tineri Muzicieni, în 
concertul de gala a cântat Beethoven - Sonata ”Primăverii”, împreună cu 
violonistul italian Domenico Nordio, membru al juriului. A evoluat în 
cadrul concertului “Mirabela Dina și invitații ei”, desfășurat la Filarmonica 
”Oltenia” Craiova în 2012, unde a interpretat lucrări pentru pian la patru 
mâini împreună cu Mirabela Dina, profesor de pian la Hochschule für Musik 
- Köln. În februarie 2016, a fost invitată să interpreteze partitura pentru pian 
din Cvartetul ”Păstrăvul” de Schubert, la Festivalul de Muzică de Cameră 
”Aurora” - Suedia, alături de Barnabás Kelemen (vioară), Maxim Rysanov 
(violă), Maria Kliegel (violoncel) și Christine Hoock (contrabas). 

Adela Liculescu a participat la cursuri de master susținute de 
profesori, precum: Arie Vardi (Hochschule für Musik - Hannover și Music 
University - Tel Aviv), Mikhail Voskresensky (Conservatorul din 
Moscova), Bernd Goetzke (Hochschule für Musik - Hannover), Rolf-Dieter 
Arens (Hochschule für Musik - Weimar), Vladimir Viardo (University of 
North Texas), Piotr Paleczny (Academia de Muzică - Varșovia), Kemal 
Gekic (Florida International University Miami), Martin Roscoe (Guildhall 
School of Music and Drama - Londra), Sylviane Deferne (Haute École de 
Musique - Geneva), Diana Ketler (Royal Academy of Music - Londra), 
Jacques Rouvier (Conservatorul din Paris), Konstantin Lifschitz 
(Conservatorul din Lucerna). 

Pe parcursul studiilor liceale, Adela Liculescu a participat la cursuri 
de măiestrie artistică sub coordonarea muzicienilor Walter Krafft 
(Münchener Musikseminar), Csiky Boldizsar (Academia de Muzică 

„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca), Vlad Dimulescu (Universitatea 
Națională de Muzică - București), Valentin Gheorghiu (București). 

La Universität für Musik und darstellende Kunst - Viena, Adela 
Liculescu studiază muzică de camera cu prof. Marialena Fernandes și Stefan 
Mendl. Multe dintre concertele sale au fost transmise la radio și televiziune.  

În ianuarie 2015, a participat la emisiunea „Talentenbörse” în cadrul 
programului „Intrada” difuzat de postul național austriac Radio Ö1. 

Pe parcursul anului universitar 2015/2016, Adela Liculescu a 
participat, totodată, la cursurile de compoziție și dirijat la Universität für 
Musik und darstellende Kunst - Viena. Este bursieră a Fundației ”Tokyo”. 

 
 

Compozitorul LUDWIG  VAN  BEETHOVEN 
(1770 - 1827) 

 
 Scris în aceeaşi perioadă cu Sonatele, op. 78 şi op. 81 („Les 
adieux“), cu Cvartetele, op. 74 („al harpelor“) şi op. 95, cu patetica 
Uvertură „Egmont“ - ultimul Concert pentru pian, “Imperialul”, este o 
creaţie desăvârşită, ce îmbină strălucit resursele expresive ale instrumentului 
solist cu jocul coloristic al orchestrei. În muzicologia modernă, concertul 
beethovenian este plasat în rândul simfoniilor cu instrument solo, formulă 
care atinge o amploare sporită în concertele pentru pian şi orchestră ale lui J. 
Brahms. 

Date fiind accentele lui marţiale, pregnante şi motivele melodice 
triumfante, ultimul concert beethovenian dedicat pianului a captivat pe 
deplin atenţia auditorilor. Cu siguranţă, publicului meloman de la acea 
vreme nu-i mai fusese dat să asculte o asemenea lucrare grandioasă, de 
proporţii monumentale.  

Compozitorul a scris concertul în timpul invaziei armate din anul 
1809, când Viena a fost împresurată de trupele napoleoniene. În acele 
vremuri de restrişte, Beethoven se refugia la subsolul casei în care locuia, 
pentru a se proteja de zgomotul infernal al bombardamentelor. În luna iulie, 
îi scria editorului său: “Începând din 4 mai am realizat foarte puține 
compoziții coerente, cel mult un fragment ici și colo. În cazul meu, întregul 
curs al evenimentelor mi-a afectat atât trupul, cât și sufletul… Ce viețuire 
distructivă, haotică, văd și aud în jurul meu: nimic altceva decât tobe, 
tunuri și mizerie umană sub toate formele.”  
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Compozitorul chiar s-a îmbolnăvit grav atunci, iar starea sa febrilă s-
a reflectat în adevărate crize de furie împotriva lui Napoleon şi întregii 
Franţe.  

Subtitlul Concertului nr. 5 în Mi bemol major pentru pian şi 
orchestră, op. 73, “Imperialul”, nu a fost adăugat nicidecum de Beethoven 
şi nici de editorul său, ci s-a consacrat prin tradiţie. La prima audiţie a 
lucrării (datată Viena, 12 februarie 1812, în chiar timpul ocupaţiei franceze), 
partitura solistică a fost interpretată de C. Czerny, din cauza faptului că 
surzenia compozitorului se agravase foarte mult. La acel concert faimos au 
participat inclusiv soldaţi francezi, iar unul dintre aceştia, entuziasmat de 
măreţia lucrării, se pare că ar fi exclamat cu forţă: “Este Împăratul!” Chiar 
dacă acest episod s-ar fi petrecut cu adevărat, izbucnirea frenetică a 
soldatului impresionat de muzica “Imperialului” în nici un caz nu i-ar fi 
fost pe plac lui Beethoven care, fiind republican convins, ştersese înnebunit 
de furie şi dispreţ dedicaţia pentru Napoleon Bonaparte scrisă în anul 1804 
pe manuscrisul Simfoniei a III-a, “Eroica”, în momentul în care eroul 
idealizat de compozitor se proclamase împărat al Franţei.  
  

 
Compozitorul PIOTR  ILICI  CEAIKOVSKI 

(1840 - 1893) 
  

Reprezentant de frunte al Şcolii muzicale ruse, Ceaikovski se înscrie, 
totodată, în pleiada marilor compozitori romantici din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Autor de opere, balete, simfonii, suite şi uverturi 
pentru orchestră, lucrări instrumentale şi vocale de cameră, Ceaikovski este 
unul dintre puţinii compozitori care au abordat o problematică atât de 
cuprinzătoare. În perioada de formare ca viitor creator, Ceaikovski este mai 
întâi discipol al lui A. Rubinstein, fiind atras de zonele stilistice revelate de 
lucrările lui Schumann, Chopin, Liszt; mai târziu, el preia şi asimilează 
principiile orchestraţiei lui Wagner şi Berlioz. Totodată, sunt demne de 
menţionat relaţiile privilegiate cu Grupul celor 5. În final, Ceaikovski alege 
calea sintezelor, medierea între elementele culturilor muzicale apusene şi 
ruse; întreaga sa creaţie se distinge printr-o unitate de stil deosebită, fără a 
dovedi limitări, ci dimpotrivă, vădind semnele unei concepţii novatoare. 
 Simfonia a II-a în Do minor, op. 17 a fost compusă în anul 1872 și 
revizuită în 1879 - 1880 (variantă care este prezentată cel mai des în zilele 
noastre). Lucrarea a fost concepută în Ucraina, în orășelul Kamianka, lângă 

Kiev, unul dintre locurile îndrăgite de marele compozitor rus, unde adesea 
se retrăgea în vacanță, locul unde a trait și a creat cândva Pușkin. Aici a 
scris Ceaikovski și alte lucrări: opera „Fierarul Vakula”, al doilea cvartet, 
primul concert pentru pian și orchestră, lucrări impregnate de sentimentul de 
bucurie și puritate sufletească, pătrunse de spiritul cântecelor populare 
ucrainiene. Simfonia este numită, uneori, drept „a cocorului” (după titlul 
cântecului așezat la baza finalului simfoniei); un alt supranume este cel de 
„Mica Rusie”, titlu propus de Nikolay Kashkin, un binecunoscut critic 
moscovit al vremii. Prima audiție a lucrării a avut loc la Moscova (26 
ianuarie 1873), beneficiind de critici favorabile; mai puțin succes a avut la 
Sankt Petersburg, unde César Cui a publicat o acidă cronică. 
  

 
 


