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The İstanbul Foundation for Culrure and Arrs
is grateful ro the Ministry of Culture and
the Promocion Fund of the Turlcish Prime Ministry
for their generous conrribution rowards the realisation
of the 23rd Inrernational İstanbul Music Festival

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali,
Avrupa Festivaller Birli�i üyesidir.
The International İstanbul Music Festival is a
member of the European Festivals Association.

Programda de�işiklik hakkı saklıdır.
Programmes subject ro alreration.

Türk mi l leti n i n tarihi bir vasfı da güzel
sanadarı sevmek, ve onda yükselmektir.
One of the historical characteristics of the
Turkish nation is its love for the arts and
its desire to excel in that field.

Yaşamın anlamı, her şeyden çok
sanat yoluyla kavranabilir.
The meaning of life can be grasped more
completely through art than by any other means.

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI

Ayrılık sabahı ne kadar beyaz
Ölümün hüzünlü arkadaşı kar
Bana ütülü bir çarşaf hazırlar
Bir karanfil tam yüregin üstünde
ONAT KUTLAR
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İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın birçok
kentinde yılın belirli sürelerinde yapılmakta olan ve
çeşitli sanat dallarını içeren festivalierin bir benzeri,
Avrupa ve Asya arasında tarih boyunca bir köprü
olan Istanbul gibi bir metropolde de yapılmasını
düşleyen bir sanayici olan Dr. Nejat F.
Eczacıbaşı'nın önderliğinde, ondört fırma
yöneticisinin de katılımıyla, 1973 yılında kuruldu.
lik Istanbul Festivali Cumhuriyetin SO. yılının
kutlandığı 1973 yılında, IS Haziran ile IS Temmuz
arasında gerçekleştirildi.
Istanbul Festivali ilk yıllarından itibaren Türkiye ile
birlikte tüm ulusların müzik (orkestra kanserleri,
oda müziği, resitaller ve geleneksel müzik), klasik
bale ve çağdaş dans, opera, folklor, caz/pop,
tiyatro, sinema, seminer, konferans, kongre ve
plastik sanatlar dallarındaki yaratıcılıklarının en iyi
örneklerine programlarında yer vermeyi amaç
edinmiştir. Kuruluşundan bu yana Istanbul Festivali
çerçevesinde her yıl ortalama SO gösteri yer almış,
programının niteliği ve çeşitliliğiyle sayısı yıldan yıla
artan bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Kuruluş
amacına ulaştığının bir göstergesi ise, kuruluşundan
beş yıl sonra ve ilk başvurusunda (1977)
Avrupa'nın en önemli festivallerinin üyesi olduğu
Avrupa Müzik Festivalleri Birliği'ne kabul
edilmesidir. 23. Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali 20 Haziran- 16 Temmuz 199S tarihleri
arasında gerçekleştirilecektir.
Film gösterileri, Uluslararası Istanbul Festivali
programına ilk kez 1981 yılında alınmıştır.
Izleyicilerden gördüğü ilgi üzerine, film gösterileri
1984'ten başlayarak Istanbul Festivali'nden ayrı bir
döneme, Nisan ayına kaydırılmış ve 198S'te
Festival programında, ilk kez biri "Uluslararası"
diğeri "Ulusal" olmak üzere iki yarışmalı bölüme
yer verilmiştir. Yıllar içerisinde sürekli bir gelişme
gösteren Festival, 1989 yılı başında, dünya
festivallerinin koordinasyonunu üstlenen FIAPF
(Federation lnternationale des Associations des
Producteurs de Films/Uiuslararası Film Yapımcıları
Dernekleri Federasyonu) tarafından "Özel Konulu,
Yarışmalı Festival" olarak tanınmıştır. 14.
Uluslararası Istanbul Film Festivali 1 - 16 Nisan
199S tarihleri arasında düzenlenmiştir.
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir
bölümünü oluşturan Tiyatro, 1989 yılından
başlayarak Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın
üçüncü ve sürekli bir faaliyeti olarak

The Istanbul Foundation for Culture and Arts was
founded in ı973 under the leadership of Dr. Nejat
F. Eczacıbaşı, who had conceived the idea of a
festival of the arts, similar to those held annually at
certain times of the year in a number of European
cities, to be held in Istanbul, a metropolis that for
centuries had formed a bridge between Europe and
Asia. Thus the ıst Istanbul Festival was held from
ı5 June to ı5 July ı973, on the 50th anniversary of
the foundation of the Republic of Turkey.
From its first inception the Istanbul Festival has
aimed at including in its programmes the finest
examples of artistic creativity in the fields of music
(orchestral concerts, chamber music, recitals and
traditional Turkish music), classical baller and
contemporary dance, opera, folklore, jazz/pop,
cinema, drama and visual arts from both Turkey and
abroad, as well as seminars, conferences and lectures.
Each year, since the year of its foundation, the
International Istanbul Festival programme has
included an average of fifty events designed to
appeal to a great variety of tastes, resulring in a
steady annual increase in attendance figures. lt
succeeded in achieving the high standards of quality
it has set itself and this is proved by its acceptance as
a member of European Festivals Association in ı977
Film screenings were first included in the
International Istanbul Festival programmes in ı981.
From ı984 onwards the Film Festival has taken
place in April, quite independently of the
International Istanbul Festival, and in ı985 two
national and international competitions were
included in its programme. International Istanbul
Film Festival developed continuously and at the
beginning of ı989, it was officially accepted by
FIAPF (Federation lnternationale des Associations
des Producteurs de Films) as a "Competitive,
Specialised Festival". The ı4th International
Istanbul Film Festival cook take place ı - ı6 April
ı995.
The theatrical contribution, which had originally
formed one branch of the International Istanbul
Festival, was re-organised in ı989 as a third regular
activity of the Istanbul Foundation for Culture and
Arts. The International Istanbul Theatre Festival is
held in May, immediately after the end of the
Istanbul theatre season, with a programme
comprising the finest examples of the work of both
foreign and Turkish theatre companies, and has

gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Istanbul'da tiyatro
sezonunun sona ermesinden sonra, Mayıs ayında
düzenlenen Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali
programına Türk (ödenekli ve özel) ve yabancı
tiyatro toplulukları en iyi örneklerle katılmakta ve
gösterilen izleyicilerin büyük ilgisini çekmektedir.
Daha önceki yıllarda Uluslararası Istanbul Festivali
programlarının bir bölümü olarak düzenlenen
plastik sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve
uluslararası sergilere 1987 yılında son verilmiş ve
bu tarihten itibaren de çağdaş sanattaki son
akımların sergilendiği Istanbul Bienali, Istanbul
Kültür ve Sanat Vakfı'nın dördüncü uluslararası
nitelikteki faaliyeti olarak başlatılmıştır. 4.
Uluslararası Istanbul Bienali 1O Kasım 1O Aralık
1995 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul
Festivali programı kapsamında özel bir bölüm Caz
Müziğine ayrılmıştır. Bu güne değin Keith Jarrett,
Ray Charles, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Jan
Garbarek, Modern Jazz Quartet, Manhattan
Transfer, Ornette Coleman, Wynton Marsalis,
David Sanborn gibi Caz dünyasının önde gelen
grupları ve caz ustaları Festival'e katılmıştır. Son üç
yıl içerisinde caz izleyicisinin 1OO.OOO'i aşması
etkinliğin ayrı bir Festival olarak
değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. 1994 yılında
Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla Uluslararası
Istanbul Caz Festivali bağımsız bir etkinlik olarak
düzenlenmeye başlanmıştır. 2. Uluslararası Istanbul
Caz Festivali 1 IS Temmuz tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından
sonra programını klasik müzik, bale, opera ve
geleneksel müzik dallarında yoğunlaştıran
Uluslararası Istanbul Festivali'nin adı, Uluslararası
Istanbul Müzik Festivali olarak değiştirilmiştir.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 1992 yılında
UNESCO'nun bir yan kuruluşu olan "lnstitut
International de Promotion et de Prestige"
tarafından "Trophee International des Arts et de la
Culture" ödülünü almıştır.
-

-

aroused great public interest.
In ı 987 the various national and international
exhibitions in the fıled of visual arts, formerly
arranged as part of the International Istanbul
Festival programme, were discontinued, to be
replaced by the Istanbul Biennial, the fourth
international activity of the Istanbul Foundation for
Culture and Arts, comprising exhibitions devoted to
the latest trends in contemporary art. The 4th
International Istanbul Biennial will take place 10
November - 10 December ı995.
Beginning from ı986, a special seetion was
dedicated to jazz within the International Istanbul
Festival. Since then the Festival hosted renowned
groups and masters of jazz, such as Keith Jarrett,
Ray Charles, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Jan
Garbarek, Modern Jazz Quartet, Manhattan
Transfer, Ornette Coleman, Wynton Marsalis, David
Sanbom and many others. Within the last three
years, an audience exceeding ıoO.OOO was attracted
and enabled the event to gain an independent
identity. Thus, in 1994 the Board of the Foundation
decided to organise the event as a separate activity.
The fırst International Istanbul Jazz Festival was
held in 1994 and this year it will take place ı - 15
July.
With the announcement of a separate Jazz Festival,
the name of the International Istanbul Festival was
changed to International Istanbul Music Festival
which will carry on its activities as a specialised
festival of classical music, ballet, opera and
traditional music.
In ı992, the Foundation was awarded the "Trophee
International des Arts et de la Culture" by Institut
International de Promotion et de Prestige of
UNESCO.
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Atatürk Kültür Merkezi Müdürlügü, Istanbul
Ateş lth.lhr. Müşavirlik Ltd.Şti. (Cem Ertaş)
Atilla Aksoy
Ayasofya Müzesi Müdürlügü
British Airways
The British Council, Istanbul
BetOI Mardin
Bilgin Peremeci
Bülent Erkmen
Cem Mansur
Classic FM
Cumhuriyet Gazetesi
Dorottya Kiss
Duran Ofset
Emek Turizm
Prof. Ercümend Berker
Prof. Ersin Onay
Esat Berksan
Gevyan McMillen
Gön Deri (Engin Altaş)
Haluk Tuncay
Hürriyet Gazetesi
IBERIA-Havayolları Airlines
Prof. llhan Usmanbaş
lnterpan Reklamcılık
Ispanya Başkonsoloslugu, Istanbul

Yurdaer Acar

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

23. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan
Kurumsal Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful ro its Corporate Sponsors
for their generous contribution towards
the realisation of the
23rd International İstanbul Music Festival.

EMLAK B AN KA S I

------- ---------- --------- --·mM

Türk Umlted Şirketi
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MARMARA
ISTANBUL

RENAULT

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

1995 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne
destek olan basın kuruluşlarına
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful to the following newspapers
for their generous contribution by providing free
space for the annonuncements of the
İstanbul Festivals in

1995.

Cumhuriye(

YENlYüZYil

23. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesine katkılarıyla
en büyük destegi veren
aşagıdaki kurumlara
özellikle teşekkür ederiz.
W e should like to express our
special thanks to the following institutions and
companies for their generous contribution
in real ising the
23rd International İstanbul Music Festival.

TC
KÜLTÜR
BAKAN U Gl

AJIÇD.a<
-

TC
BAŞBAKANLIK
DIŞ TANITIM
BAŞMÜŞAVIRLIGI

� BORUSAN

111Eczac1bası

Mercedes-Benz Türk

M©>bil

WestLB
Europa

Teşekkür
ediyoruz.
İstanbul Kültür ve Sanat
Vakfı, 1994 Destek
Programı üyesi olarak
İstanbul Festivalleri'ne
katkıda bulunan tüm
kurum ve kişilere
teşekkür eder.

AGF Hayat SigortaA.Ş.
AkarWar, Sait
Akbal Ecza Deposu
A!bayraklar Ecza Deposu
Altay Matbaa veAmbalaj Sanayü Koli. Şirketi
A!tınok Tanm ve Orman Ürünleri Ltd. Şirketi

Koz Ecza Deposu

Altıntel Melamin SanayiA.Ş.

Kuyumcuyan,Ara

Anadolu DenizAcentalığı

Körfezbank Merkez Şubesi

Aromsa Ltd. Şirketi

LampAydınlatma Sanayi ve TicaretA.Ş.

Ata Menkul Kıymetler

Lever Temizlik Maddeleri SanayiA.Ş.

Avusturya Hava Yollan

Likkon Ltd. Şirketi

Ayer,Sümer - Özdemir

Logo Yazılım

Balsu Pazarlama

Lucas Dize!A.Ş.

Barlas, Murat

Lucas Elektrik TicaretA.Ş.

Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şirketi

Lucas Servis TicaretA.Ş.

Bayındır HoldingA.Ş.
BNP.

AK.

MagnesitA.Ş.

Dresdner BankA.Ş.

Mansur,Ali

Boveri, Asea Brown

Mansur, Metin N.

CemsanAydınlatma Ticaret Ltd. Şirketi

Martı Gemi KiralamaA.Ş.

Chase Manhattan Bank İstanbul Şubesi

Mas MatbaacılıkA.Ş.

ComagA.Ş.

Meltem Ecza Deposu

CosterAerosol

Special thanks.

The Istanbul Foundation
for Culture and Arts is
grateful to all
institutions and persons
for their contribution by
becoming a ((supporting
member" of the Istanbul
Festivals in 1994. ·

Memsan Metal Mamulleri San. ve TicaretA.Ş.

Cumhuriyet Gazetesi

Metesan Mühendislik ve Taahhüt Ltd. Şirketi

Çalacılar PlastikA.Ş.

Milliyet Gazetesi

Çetinsu, İlkhan

Moditeks TekstilA.Ş.

ÇimtaşA.Ş.

MudoA.Ş.

DalsanAlçı Sanayi Ticaret A.Ş.

Nabum, Bemar

DAP PazarlamaAraştırmaA.Ş.

Nevzat Ecza Deposu

Dasa Dağıtım

Nursan KağıtAmbalaj Sanayi ve TicaretA.Ş.

Derneotaş Sanayi ve Ticaret

Oerlikon Kaynak Elektrodlan SanayiiA.Ş.

Dimel Ltd. Şirketi

Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şirketi

Doluca Bağcılık ŞarapçılıkA.Ş.

Oto ÇiğA.Ş.

EEC Kontrol ve Otomasyon Sistemleri

Öz Ecza Deposu

Eczacıbaşı Bakster Hastane Ürünleri

Pak,Canan

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pak, Nevhiz

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama

Pamukbank Genel Müdürlüğü

Eczacıbaşı Rhone Poulenc İlaç Pazarlama

Panel PazarAraştırma ve Danışmatılı.kA.Ş.

Eczacıbaşı Tüketim Pazarlama

Panorama Yemek Üretim ve ServisA.Ş.

Ekip Ticaret ve Nakliyat Ltd. Şirketi

Park Şamdan

Ekol Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şirketi

Pflzer İlaçlanA.Ş.

ElleAdi Kom. Şirketi

Profilo Holding

Er Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Reklamcılık TicaretA.Ş.

Es Ecza Deposu

RPM RadarA.Ş.

Farmagal Ecza Deposu

Sabab Gazetesi

Feget TıbbiAmbalaj Sanayü ve Ltd. Şirketi

Sandalcı,Kosta

Fida Film

Sarbak MetalA.Ş.

Fita Teknik

SCS Staefa Control Systems Ltd. Şirketi

Galenos Ecza Deposu

Selçuk Ecza Deposu

Galmak Ltd. Şirketi

Sempap Kağıtçılık Sanayii ve TicaretA.Ş.

Gedik Holding

Seranpaş Seramik ve Endüstri PazarlamaA.Ş.

Genel Denizcilik NakliyatA.Ş.

Set Group HoldingA.Ş.

Gimel Hediyelik Ltd. Şirketi

Siemens

Girişim Pazarlama

SimparA.Ş.

Grace İç ve Dış Ticaret Ltd. Şirketi

Sıhhat Ecza Deposu

Hat Pano,(Halil Torun)

SoftwareAG

Hedef Ecza Deposu

Şişikler İnşaat Sanayü

Hepşen Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi

Take-2

Hürriyet Gazetesi
İçel Ecza Deposu
İdeal Ecza Deposu
İdeal Standart Mümes. San. ve Tic. A.Ş.
İlkem Ecza Deposu

Tav Gümrükleme Ltd. Şirketi
Tayf Basım Yayın Sanayü ve Ticaret Ltd. Şirketi
Tekin Kağıtçılık Ltd. Şirketi
Teknarom Gıda Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret

İlsaş Ecza Deposu
İstanbul Çorap SanayiA.Ş.
İzmir Umumi Nakliyat Tic. Ltd. Şirketi
Information Liaison Offıcer for Turkey NATO
Headquarters
Kemer İnşaat A.Ş.
Kentbank Merkez Şubesi
Kocaeli Sanayi Odası

Ltd. Şirketi
Tetrapak A.Ş.
Transtaş Taşıma Ticaret ve SanayiA.Ş.
Tuna Film
Türkiye İş Bankası Şişli Şubesi
Uygur, Celal
Uygur, Cevdet
Vatan PlastikA.Ş.
VerpakAmbalaj Sanayii ve Ticaret Ltd. Şirketi
Yakındoğu Ecza Deposu
Yalova Elyaf
Young and Rubicam Reklamevi
Zeneca Türkiye Ltd.
Ziler, Suna

Başarıyı Paylaşalım.
İstanbul Festivalleri yıllardır
kentimizin kültür ve sanat yaşamını
zenginleştiriyor.
Sanatseverlere nitelikli
programlarıyla ulaşan İstanbul
Festivalleri bütçesinin %80'inin
sponsorlarımızın ve destek programı
üyelerimizin katkılarından
oluştuğunu biliyor muydunuz?
İstanbul Festivalleri'ne destek olmak
başarıyı paylaşmaktır.

Spansorluk Programı ve Destek Programı
üyeliği için aynntılı bilgi:
Ömür Bozkurt, Spansorluk Yönetmeni
Tel:

(0-212) 293 31 33-34
(0-212) 249 55 75

Faks:

.
.

.

..

.

.

.

.
.

.

. .

.
..

.
..

.

.

.
.

.

.

.

•

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

1

.

•

•
.

.

.

.

..
.

. . . .

.

. .

.

.

.

•
.

.
.

DAHA UYGAR BIR YAŞAM IÇIN

1

. .

. . .

.

.
..

.

•

.

•

.

.
.

•

.

.
.

.

.

•

.

.

. •

• • • • • •

. . .
.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

•

Illi

.

•

•
.

.

'

.
. ..
. .
.
.
.

.
.

.

..

.

•

.

•

.

.

..

.

.

.

•

•

•

..

• •

•

•

.

.

.

.

.
.

.

.
'

..
. .
.
..
.

.

.

.

• . •

.

.

.
.

••• •• •

..

•

.
. .
.
.
.. .
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.

•

.
..
••••• . •
• •• • .
•
.. •
.

•

•.

. .

.

.
.
..
.
. .. .
.

t . • • • • • • •• .
•. •
.

• • •

.

.,
.

.

• •• • • •

.

• • • • • • •

.

.
.

.

.

.

.

.

• •

.

• •• •••
. • •• •
1 • •

•

•

•

.

.

. .

. .

.

.

.

.

• .

..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.

.

..

.

..

�

.
.

nternet
Connection
for OS/2

Klik

K lik

K lik

K/ik

İletişimin yeni boyutu
INTERNET�e
IBM Warp�la bağlanın.
Türkiye'de INTERNET olanağını bütün
işlevleriyle sağlayan tek bilgisayar

K lik

firması olan IDM, sizi OS/2 Warp işletim
sistemiyle Internet'e hemen bağlıyor;
hiçbir kurumun sağlayamadığı kadar kolaylık,
mükemmel altyapı ve güvence sunuyor.
Ekranda abone formunu doldurun,
şifrenizi hemen öğrenin, INTERNET'in
dünyasına girin. Ayrıntılı bilgi için
IDM'i (0212) 280 09 00 no.lu telefondan arayın.
IDM kalitesini bir kez daha yaşayın.

ı·
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Uluslararası
İstanbul Festivalleri...

resınİ oteli.

yıldır Uluslararası
İstanbul Festivalleri'ni
destekleyen The Marmara
İstanbul, bu yıl da
festivalierin resmi oteli
olarak konuklarını
ağırlamaktan mutluluk
duyacaktır.
3

~
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THE ----

MARMARA
ISTANBUL

Taksim

80090 Istanbul Tel: (0-212) 251 46 96 Faks: (0-212) 244 05 09

Uygarlığın
Ortaiz Umutları
Dünyanın Her Yerınde
Aynı Dille Yazılıyor..

Müzik, tüm sanat dalları gibi insanların yaşam kalitesini geliştirir, ortak umutları dile getirir.
Daha güzel yaşanacak bir dünya amaçlayan ve sanatla dost olmayı
bir yaşam felsefesi olarak gören Renault, müzik sanatına da destek veriyor.
İstanbul Festivalleri "Kurumsal Sponsoru" olan RENAULT-MAİS,
di.in ve bugün olduğu gibi gelecekte de sanata ve
sanatçıya verdiği desteği si.irdürecektir.

RENAULT

27
1995

GÜN BOYUNCA ISTANBUL KLASIK MÜZIK DINLEYECEK!

ISTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI'NlN KURUMSAL SPONSORU DHL,
23. ULUSLARARASI ISTANBUL MÜZIK FESTIVALI'NDE

iYi KONSERLER DiLER!

evrensel
dil

herkes
onu
okuyor!
Sabah'ın, toplumu
çok yakından ilgilendiren,
politik, sosyaL ekonomik ve

bir yakJaşımla
açıkJık getirdiğini herkes biliyor
ve onu okuyor.

.

QJl�!t

''Türkiye'nin en iyi gazefesili

Tam

beklediğiniz
gibi!
Genç, kültürlü, farklı.

Bakış açısı geniş.
Görsel yapısı aydınlık,
batılı...
tşte,Yeni Y üzyıl.
Sizin yeni
gazeteniz.
Her günC*)
keyifle okuyacaksınız.

(*)Pazar günleri, Cafe Pazar ekiyle birlikte.

161

Pastore'de (Aminta) rol aldı. Gardiner,
Leppard, Hickox, Jarvi, Mehta,
Christie, Nagano ve Haitink gibi
şefierin yönetti!i Monteverdi
Orkestra ve Korosu, Ingiliz Oda
Orkestrası, London Mozart Players,
lskoç Oda Orkestrası, lskoç Ulusal
Kraliyet Orkestrası, London Sinfonia,
lsrail Filarmoni, BBC Senfoni ve Halle
Orkestrası ile konserler verdi.
1 994/95 sezonunda Edinburgh
Festivali'nde Minka (Le Roi Malgre
Lui), Ingiliz Ulusal Operası'nda Gilda
(Rigoletto) ve Kontes (Figaro'nun
Dügünü) rolleri ile sahneye çıkan Rosa
Mannion'un ilerideki projeleri arasında
Opera North'da Ophelia (Hamlet),
William Christie ve Les Arts
Florrisants ile Montpellier ve New
York'ta Derinda (Orlando) Aix-en
Provence'da Pamina (Sihirli Flüt)
rolleri yer almaktadır. Ayrıca Sir
Charles Mackerras'ın BBC Prom
Konserleri'nde yönetecegi Mahler'in
2. Senfoni'si, yine Mahler'in Yeniden
Diriliş Senfonisi ile Ispanya'da Mesih
oratoryosu ve Carmina Surana'da
söyleyecektir.
• Rosa Mannion was born in Liverpool

and scudied ac che Royal Scoccish
Academy of Music and Drama and also
worked wich Gerald Moor. She won The
Scoccish Opera Incernacional Singing
Compecicion, che John Scocc Award as
well as many major singing prizes. She
made her debuc ac Covenc Garden in che
role of Pamina (Die Zauberflöce) in
1993 and sung cicle roles wich all che

main British companies such as
Glyndebourne, English National Opera
and che Scoccish Opera. Abroad, Rosa
Mannion has sung Pamina (Die
Zauberflüce) in Jonathan Mi ller's new
produccion wich Zubin Mehca and che
Israel Philharmonic in Tel Aviv;
Dorabella (Cosi fan Tucce) wich John
Elioc Gardiner in Lisbon, Paris,

Naksos'ta), Sophie (Werther), Xenia
(Boris Godunov), Gianetta (Aşk
lksiri), Blumenmaedchen (Parsifal),
London Mozarc Players, Scoccish
Jano Uenufa) gibi önemli rolleri
Chamber ürehescra, Royal Scoccish
yorumladı. Jemmy (Guillaume Teli)
National Orchescra, London Sinfonia,
rolü ile ilk kez Avrupa' da, Cenevre
Israel Philharmonic, BBC Symphony
Operası'nda sahneye çıktı. Ayrıca Aix
ürehescra and che Halle ürehescra
en-Provence Festivali'nde Papagena,
conducced by Gardiner, Leppard,
Lizbon'da Euridice (Orfeo), Hong
Hickox, Jarvi, Mehca, Chriscie, Nagano
Kong Festivali'nde Sophie (Güllü
and Haicink.
Şövalye), Hollanda Operası'nda Titania
Rosa Mannion's engagemencs for che
(Bir Yaz Gecesi Rüyası), Opera
1994/95 season include M inka (Le Roi
Malgre Lui) ac che Edinburgh Festival
Zuid'de Zerbinetta (Ariadne
and Gilda (Rigolecco) and Councess (Le
Naksos'ta); Dublin Operası'nda Adele
Nozze di Figaro) ac che English
(Yarasa), Pamina (Sihirli Flüt) gibi
National Opera. Her fucure
rolleri canladırdı.
engagemencs include Ophelia (Hamlec)
Linda Kitchen lskoç Oda
for Opera Norch, Derinda (Orlando)
Orkestrası'nın Polonya turnesine
katıldı ve Britten'in Les llluminations,
wich William Chriscie and Les Ares
Mozart'ın Do minör Mes'i ile Dido ve
Florrisancs in Moncpellier and New
Aeneas'da söyledi. Birmingham Şehir
York, a revival of Pamina (Die
Senfoni Orkestrası (Carmina Burana),
Zauberflüce) in Aix-en-Provence;
Ulster Orkestrası, Brüksel Filarmoni,
Mahler's Symphony No.2 wich Sir
Charles Mackerras in che BBC Prom
Liverpool Filarmoni (Mesih), lskoç
Kraliyet Ulusal Orkestrası, London
Concerc, Mahler's Resurreccion
Mozart Players'in (Egmont)
Symphony, Messiah and Carmina
konserlerine solist olarak katıldı.
Burana in Spain.
Ayrıca dört yıldan beri Live Music
Now adlı bir resital dizisini sürdüren
LINDA KITC H E N
Linda Kitchen, Poulenc ve Debussy'nin
şarkılarından oluşan programı St.
• Morecombe, Lancashire'da
John's Smith Square'de gerçekleştirdi.
(Ingiltere) dogan Linda Kitchen, önce
Doldurdugu plaklar arasında
Kraliyet Kuzey Müzik Koleji'nde
Nicholas Powell, daha sonra da Ulusal Stravinski'nin Cantata'sı, Finzi'nin Dies
Natalis'i, Haydn'ın Orglu Küçük Mes'i,
Opera Stüdyosu'nda ve Audrey
Schubert'in Do Majör Mes'i ile
Langford ile egitim gördü.
Françoix le Roux ile birlikte Fransız
Glyndebourne Korosu'ndan mezun
Şarkıları Resitali yer almaktadır.
olduktan sonra ve Kraliyet Operası
Linda Kitchen bu yıl, Istanbul Müzik
solist kadrosuna katılmadan önce
Festivali'nde Topkapı Sarayı
Amor (Poppea'nın Taç Giymesi),
Müzesi'ndeki Saraydan Kız Kaçırma
Papagena (Sihirli Flüt) ve Blondehen
Operası'nda Blondehen rolünden
(Saraydan Kız Kaçırma) rollerini
oynadı. Kraliyet Operası'nda ise Oscar başka Opera North'ta (Ingiltere)
Carolina (Gizli bir Evlilik) ve
(Maskeli Balo), Echo (Ariadne
Bordeaux'da Robert Carsen'in
prodüksiyonu olan Figaro'nun Dügünü
operasında Susanna'yı
gerçekleştirecektir.
orchescras as Monteverdi ürehescra and

Chorus, English Chamber ürehescra,

Amscerdam, Ludwigsburg and Ferrara;
Sophie (Rosenkavalier) in Göcz

• Linda Kicchen was born in

Friedrich's new produccion for che

Morecombe, Lancashire. She scudied ac

Deucsche Oper-Berlin, Derinda

che Royal Norchern College of Music

(Orlando) in Robere Carsen's produccion

wich Nicholas Powell, chen ac che

for che Aix-en-Provence Festival and

National Opera Studio and wich Audrey

Pamina (Die Zauberflüce), Derinda

Langford. Graduacing from che

(Orlando) in Paris and Caen, Aminca (Il

Glyndebourne Chorus, she wenc on co

Re Pascore) wich Neville Marriner in che

sing Amor (L'incoronazione di Poppea),

Lyon Opera. She appeared wich such

Papagena (Die Zauberflöce) and Blonde
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sayın
festival izleyicisi

davetiyelerini · ve
biletlerini
sizlere ulaştırmaktan
mutluyuz, gururluyuz.

Festival

Dağıtım ve Postalama Hizmetleri Ltd.Şti.
İstanbul
Ankara

İzmir

(212) 222 27 94 (10 Hat)
: (312) 384 27 38 (4 Hat)
: (232) 464 38 32 (3 Hat)
:

Fax:
Fax:
Fax:

(212) 222 27 10
(312) 384 27 42
(232) 464 37 31

Sanatla, toplum arasındaki
yeni köprü

!stanbul Menkul Kıymetler Borsası
23.

Uluslararası !stanbul Müzik Festivali'ne

katılan tüm sanatçı ve sanatseverleri kutlar.

iSTANBUL MENKUL KlYMETLER BORSASI

içbir
kuşku yoktur ki,
Türkiye'nin sanayi, ticaret ve hizmet
kesimlerine olduğu kadar,
ülke kültürüne,
arı, duru Türkçe'nin yaygınlaşmasına,
grafik sanatlarının, filmciliğin, müziğin
gelişmesine katkısı bulunan
tek ticari sektör:
Reklamcılıktır.

BİRİKİM/FCA!

REKLAMCILIK, DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş

Bach'ın ilham kaynağı.

Türk Kahvesi.
Batı, kahveyle ilk kez 1615'te tanıştı. Hayran kaldıkları lezzeti Türkiye'den
ülkelerine götüren Venedik Tacirleri vasıtasıyla.
Türk Kahvesi o günden beri Batılı sanatçıların da yaratıcı dehalarını
harekete geçiren çok özel bir içecek.

Bcıch kahveye karşı duygularını ünlü "Kahve Kcıntcıtı "nda notalara dökmüştü.
Kantatın metni de bir başka sanatçıya, şair Piccınder'e ait.
Türk Kahvesi ve insan üstündeki etkilerini ele alan en derinlemesine araştırmayı,

Bcılz.cıc, bizden çok önce kaleme almış. Yazarın, ilham perilerini yakalayabilmek için
günde otuz fincan kahve içtiğini düşününce buna şaşmamak lazım.
Tarihçilere göre kahvenin en değerli tiryakilerinden biri Beethoven.
Söylentiye göre kahvesinin kıvamına büyük hassasiyet gösteren Beethoven,
her porsiyon için 60 adet kahve çekirdeğini bizzat sayarmış.
Dehalardan süzülmüş sanat ürünleriyle, bir fincan kahvenin damakta kalan lezzeti
arasındaki gizemli bağlantının sadece birkaç örneği.
Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları müziksevedere
23. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nde doyumsuz konserler diler.

KURUKAHVECi
MEHMET EFENDI
MAHDUMLARI
TAHMIS SOKAK 66 EMINÖNÜ 34460 ISTANBUL
TEL: (0212) 511 42 62-63 FAKS: (0212) 511 1311
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Dr.

Nejat E

ECZAClBAŞI

Izlenimler,
Umutlar
Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu ve Onur
Başkanı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, daha çağdaş ve
uygar bir Türkiye'ye adanmış 80 yıllık bir
yaşamı geride bırakarak, 6 Ekin:ı 1993 günü
dünyamızdan ayrıldı.
Dr. Eczacıbaşı, ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlardaki sayısız katkılarımn yanı sıra,
Uluslararası İstanbul Festivalleri'ni başlatan
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'mn da

Giderek bir 11veda yapıtı'' niteliğini alan
İzlenimler, Umutlar adlı son
çalışmasım, Önsöz'ünde Dr. Nejat F.
Eczacıbaşı şöyle sunmuştu:
"İş yaşamıının ellinci yılını
noktalarken, ömrüm s(iresince
edindiğim izlenimleri ve geleceğe
dönük umutlar ile beklentileri
yazıya dökmek istedim; genç
kuşaklar bundan belki de
yararlanmak isteyebilirler
diye

•..

"

THERE ARE
MORE THINGS
THAT BRING
US TOGE THER
THAN KEEP US
APART.

Dmitri Romanov.
&llet Dancer.
Novosibirsk.
Russia.

Zeph Nzama.
Tribal Dancer.
Durban.
South Ajrlca.
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13. Uluslararası istanbul Muzik Festivali
Için hazırlanan bu katalog,

Dereboyu Caddesi, Zagra Binası B-1 Blok
Maslak 80670 Istanbul adresindeki,
(0111) 185 ll 96 telefon ve (0111) 176 59 55 faks numaralı
MAS MATBAACILIK

AŞ

tarafından basılmıştır.
Haziran 1995, istanbul
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CUMHURBAŞKANLI G I SENFONi ORKESTRASI

THE PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA
Prof. GÜRER AYKAL
Devlet Sanatçısı State Artise

GÜRER AYKAL, şef conducror
HÜSEYIN SERMET, piyano piano

Cemal Reşit Rey ( 1 904 - 1 985)
Enstantaneler Snapshors
Balıkçılar Ağları Çekiyor 1 Fishermen Drawing their Nets
Ama Dilenci Kadın 1 The Blind Beggar Woman
Eyüp Güvercinleri 1 The Pigeons ofEyüp
Bo; Bir Cami İçi 1 Inside of an Empty Mosque
Bayram 1 The Festivity

Maurice Ravel ( 1 875 - 1 93 7)
Piyano Konçertosu, Sol Majör Piano Concerro in G Major
Allegramente-Andante-Tempo I
Adagio assai
Presto

Ara Inrermission
Ludwig van Beethoven ( 1 7 70- 1 82 7)
Senfoni No.S, Do Minör Op.67 Symphony No.5 in C Minor, Op.67
Allegro con brio
A ndante con moto
Allegro
Allegro
20.6. 1 995,

Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon,

1 9.00

Ararürk Cul r ural Cenrre, Grand Hall, 7.00 pm
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IVıtkılarmdan dolayı TORKIYE SINAİ KALKlNMA BANKASI A.Ş.ne ıe1ekkiir ederiz.
We are grateful to TORKIYE SINAl KALKlNMA BANKASI A.Ş. for their conıributions.

• 1 942 yılında dogan, 1 953'de
Necdet R. Atak'ın ögrencisi olarak
Ankara Devlet Konservatuarı keman
bölümüne giren Gürer Aykal, 1 962'de
Adnan Saygun'un kompozisyon
bölümüne geçti. Keman bölümünü
bitirerek Cumhurbaşkanlıgı Senfoni
Orkestrası üye oldu. 1 969'da
kompozisyon bölümünden mezun
olarak orkestra yönetim uzmanlıgı için
devlet bursu ile Ingiltere'ye gönderildi;
Guildhall Müzik Okulu şeflik yüksek
sınıfına girerek Andre Previn ve
George Hurst gibi şeflerle çalıştı.
1 97 1 ' de Siena' da Chigiana Akademisi,
ertesi yıl da Guildhall ve Kraliyet
Müzik Akademisi şeflik bölümlerinden
mezun olan Gürer Aykal, 1 972-73
yıllarında Roma'ya giderek Santa
Cecilia Orkestrası'nı Franco Ferrara
denetiminde yöneterek şeflik
ögrenimini tamamladı. Bu arada
Pontificio lstituto di Musica Sacra'da
Dominico Bartolucci ile Gregoryen
müzigi ve Rönesans çoksesliligi
üzerinde çalıştı.
Hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri ile
Rusya ve Güney Amerika'da konserler
yöneten Devlet Sanatçısı Prof. Gürer
Aykal, Cumhurbaşkanlıgı Senfoni
Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni ve
Birinci Şefi, Lubbock Teksas Senfoni
Orkestrası Genel Müzik Direktörü,
Oulu (Finlandiya) Senfoni Orkestrası
Birinci Konuk Şefi ve Bilkent
Üniversitesi ögretim üyesidir.
• Born i n 1 942, Gürer Aykal started to

study violin in 1 95 3 at the Ankara State
Conservatoire with R. Atak, and in
1 962 he transferred ro the composirion
class of Adnan Saygun. Mter graduating
from the violin seetion he joined the
Presidential Symphony Orchestra of
Ankara. In 1 969, having completed his
studies in composirion, he was sene to
London on a government scholarship to
arrend graduate courses in conducring,
studying at the Guildhall School of
Music with Andre Previn and George
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birincilik ödülü; 1 983'de Brüksel'de
Kraliçe Elizabeth yarışması fınalisti ve
Liege Kenti Sanatçılar Ödülü,
following year from the Guildhall
School of Music and The Royal
Francesco Paolo Neglia {ltalya)
Academy of Music. Becween ı 97 2-73,
yarışması birincilik ödülü ve 1 985'de
he compleced his studies of arehescra
Zürih'te Geza Anda Yarışması Ödülü.
Milano, Venedik, Bologna, Lizbon,
conducting in Rome with Franco
Barselona, Valencia, Zürih, Londra,
Ferrara and gave his fınal examination
Brüksel, Amsterdam ve Paris'in
by conducting the Sanca Cecilia
yanısıra Meksika, Amerika ve
Orchestra. In the meancime he studied
Japonya'da konserler veren;
Gregorian chant and Renaissance
Santander, Brescia-Bergamo,
polyphony with Dominico Bartolucci at
the Poncifıcio Istituco di Musica Sacra.
Yokohama, Istanbul, Cervantino
Prof. Gürer Aykal has conducted many
(Meksika), Akdeniz Festivali, La
concercs in Europe, Russia and South
Chaise-Dieu, Menton, Monte Carlo
America and presently he is the General festivallerine katılan Sermet, Mistsislav
Rostropoviç, Youri Bashmet, Maria
Artistic Director and Principal
Conductor of the Presidential Symphony Joa Pires, Ruggero Raimondi, M ichel
Portal gibi müzisyenlerle çalıştı. Alain
ürehescra in Ankara, the General
Lombard, Lawrence Foster, Sernion
Artistic Director of the Lubbock-Texas
Symphony ürehescra and the Principal
Bychkov, Ferdinand Leitner ve Antal
Guesc Conduccor of che Oulu Symphony Dorati'nin yönetimindeki ORTF,
Orchestra, Finland. A State Artist,
Belçika Ulusal, Lozan Oda, Zürih
Gürer Aykal is also on the ceaching staff Tonhalle, Detroit Senfoni, Bordeaux
Aquitaine orkestralarının yanısıra
of Bilkent University in Ankara.
ürehestre de Paris, Macar Ulusal
Radyo Orkestrası, RAl (Torino)
HÜSEYIN SERMET
Orkestrası, Brescia-Bergamo Oda
Devlet Sanatçısı State Artise
Orkestrası, Krakov ve Monte Carlo
Filarmoni, Ingiliz Oda Orkestrası'nın
• 1 955 yılında Istanbul'da dogan
Hüseyin Sermet yedi yaşında müzik
konserlerine solist olarak katıldı.
Çeşitli fırmalar için plaklar dolduran
ögrenimine başladı; 1 965'de Ankara
Hüseyin Sermet Schubert'in dört el
Devlet Konservatuarı'na girerek
piyano için eserleri (M.J.Pires ile),
Ferhunde Erkin, Ulvi Cemal Erkin ve
Hahn'ın iki piyano ve dört el piyano
Adnan Saygun ile egitim gördü. 1 968
yılında Türk hükümetinden aldıgı burs için besteleri (Kun Woo Paik ile),
Alkan'ın solo piyano eserleri ( 1 992
ile Fransa'ya gitti ve Paris Ulusal
Altın Diapason d'Or) ile viyolonsel
Yüksek Müzik Konservatuarı'dan
piyano sonatı (Ch. Henkel ile) ve
piyano, oda müzigi, kontrpuan, müzik
keman-piyano için Grand Duo'su
analizi dallarından ödül alarak mezun
(Tedi Papavrami ile); Schmitt'in
oldu. Bu arada Paris'te Olivier
Messiaen, Thierry de Brunhoff ve
Senfoni Konçertant, Reves et Soirs'i
ile beş kez Diapason d'Or Plak
Nadia Boulanger, Londra'da da Maria
Ödülü'nü kazandı.
Curcio ile çalıştı. Hüseyin Sermet'in
1 988 yılında Bogaziçi Üniversitesi
katıldıgı çeşitli uluslararası
tarafından Fahri Doktorluk ünvanı
yarışmalarda kazandıgı ödüller
verilen H üseyin Sermet, 1 99 1 'de
şunlardır: 1 974'de M ünih Oda Müzigi
Yarışması (keman-piyano ikilisi olarak . Devlet Sanatçısı oldu.
Bernard Mathern ile), Lili Boulanger
• Born in ı 9 5 5 in Istanbul, Hüseyin
Piyano Ödülü; 1 975'de Paris'te
Maurice Ravel Piyano Yarışması'da
Serınet started to study music at the age
üçüncülük ile SACEM Özel Ödülü, Lili of seven. He entered the Ankara State
Boulanger Kompozisyon Ödülü;
Conservatoire in ı 965 and read music
1 976'de Paloma O'Shea (Santander)
with Ferhunde Erkin, Ulvi Cemal Erkin
ve Adnan Saygun. In ı 968 he was sene
Piyano Yarışması'nda birincilik ve
to France on a government scholarship
Eduardo Casanuevo Özel Ödülü;
1 98 1 'de Jaen (Ispanya) ve Ettore
and graduated from t�e Conservatoire
Pozzoli {Milano) yarışmalarında
National Superieur de Musique with
Hurst. In ı 97 ı he graduated from the

Siena-Chigiana Academy and the

prizes in piano, chamber music,
councerpoint and musical analysis. He
also worked in Paris with Olivier
Messiaen, Thierry de Brunhoff and
Nadia Boulanger and in London with
Maria Curcio. Hüseyin Serınet has been
fırst prize and special award winner in
several international competitions. In
1 974 at che Chamber Music Competian
in Munich (as a piano-violin duo with
Bemard Mathern), Lili Boulanger Piano
Award; in ı 97 5 Maurice Ravel Piano
Competition (3rd Prize), SACEM
Special Award and Lili Boulanger
Composicion Award; in ı 976, fırst prize
in the Paloma O'Shea (Sancander) Piano
Competition and Eduardo Casanuevo
Special Award; in ı 98 ı , fırsc prizes at
the Jaen (Spain) and Ettore Pozzoli
(Milan) competitions; in ı 983 he was
finalist at the Queen E lizabeth
Competicion and received che Anises
Award of the Ci ey of Liege, fırst prize at
Francesco Paolo Neglia (İ talya)
Competition and in ı 98 5 Geza Anda
Award in Zurich.
Hüseyin Serınet performed in recicals
and concerts in Milan, Venice, Bologna,
Lisbon, Barcelona, Valencia, Zurich,
London, Brussels, Amsterdam and Paris
and toured in Mexico, America and
)apan. He participaced in several
festivals such as Santander, Brescia
Bergamo, Yokohama, Istanbul,
Cervantino (Mexico), Festival de la
Mediterrannee, La Chaise-Dieu, Menton
and Monte Carlo and worked with such
musicians as Misesistav Roscropovich,
Youri Bashmet, Maria )oa Pires,
Ruggiero Raimondi and Michel PorcaL
He played with ORTF, ürehescra
National de Belgique, Lausanne
Chamber Orchestra, The Tonhalle
Zurich, Detroit Symphony Orchescra,
Bordeaux-Aqui ca ine ürehes cra,
ürehestre de Paris, Hungarian National
Radio Orchescra, RAl (Turin)
Orchestra, Brescia-Bergamo Chamber
Orchestra, Krakow and Monte Carlo
Philharmonic Orchestras and English
Chamber Oda ürehescra conducted by
such conductors as Alain Lombard,
Lawrence Foster, Sernion Bychkov,
Perdinand Leicner and Anca! Dorati .
Hüseyin Serınet has made many
recordings and received fıve Diapason
d'Or awards for the following records:
Schuberc's piano works for four hands
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yardımcı olarak olarak görev yapan
Ferit Al nar birinci şeflige atandı; onu
Han s Hörner ( 1 948-55), Helmut
Woo Paik); Alkan's solo piano pieces
Thierfelder ( 1 958), Robert Lawrence,
( ı 992 Gold Diapason d'ür), Sonata for
Bruno Bogo ( 1 960-62), Otto
cello and piano (with Ch.Henkel) and
Matzerath ( 1 962-63) ve 1 963'de de
Grand Duo for violin and piano (with
Gotthold Efraim Lessing izledi. 1 97 1
Tedi Papavrami); Schmitt's Symphonie
yılına kadar yöneteilik yapan Lessing
Concertante and Reves et Soirs.
özellikle orkestranın repertuarını
Hüseyin Serınet was awarded an
genişletti, çagdaş Türk bestecilerinin
Honorary Doctor's Degree by the
eserlerinin ilk çalınışiarını CSO ile
Bosphorus University, İstanbul in ı 988
gerçekleştirdi; bunları orkestranın
and he received the c icle of Scate Areise
hem yurtiçi ve yurtdışı konserlerinde
in ı 99 1 .
yöneterek,
hem de band kayıtlarını
Ir-------i
yaparak
geniş
kitlelere tanıttı.
C U M H URBAŞKANLIGI
1
972'den
sonra
CSO'nun birinci
SENFONI ORKESTRASI
şefligini Jean Perrison yürüttü; 1 957THE P RESIDENTIAL SYMPHONY
68 yılları arasında Hikmet Şimşek şef
ORCHESTRA
�------1 yardımcısı olarak degerli hizmetler
verdi. 1 974'de şef yardımcısı olarak
• Günümüze kadar aralıksız yaşamını
atanan, 1 988'de birinci şeflige getirilen
sürdüren, dünyanın en eski senfoni
Gürer Aykal bu görevini halen
orkestralarından biri olan
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni Orkestrası, sürdürmektedir.
1 826'da Sultan ll. Mahmut döneminde Kuruluş kanununun çıktıgı 1 957'den
beri 1 OOO'i aşkın, radyo, televizyon,
Mızıka-i H umayun adıyla Istanbul'da
gençlik ve halk, açıklamalı çocuk ve
kuruldu ve Manguel, G. Donizetti,
okul konserleri veren, birçok Avrupa
Aranda, A. Mariani, Pizani, Guatelli,
kenti ile Japonya'ya başarılı turneler
Dussep gibi yabancı şefler orkestrayı
yapan ve Türk bestecilerinin
1 923 yılına kadar yönetti.
Cumhuriyet'in ilanından sonra 1 924'de eserlerinin özellikle yurtdışında
tanınmasını saglayan Cumhurbaşkanlıgı
Ankara'da "Riyaset-i Cumhur
Senfoni Orkestrası Türk müzik
Orkestrası" adıyla çalışmalarını
sürdüren orkestranın şefliğini 1 946'ya yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır.
kadar Zeki Bey, Adnan Saygun ve,
• The Turkish Presidential Symphony
1 93 5'de evrensel ve Türk çoksesli
ürchestra, one of the oldesr symphony
müzik eğitimi ve kurumlarının
programlarını yapmak üzere Ankara'ya orchestras of the world to have performed
wichour any interrupcion until che
gelen Paul Hindemith'in önerdiği,
present day, was founded in Istanbul in
Alman şef Ernst Praetorius yaptı.
ı 826 during the reign of Mahmut I I . as
Teknik yönden orkestrayı uluslararası
a courc orchestra and performed under
düzeye çıkaran ve büyük bir orkestra
such foreign musicians as Manguel, G.
pedagogu olan Praetorius'un 1 946'da
Donizetti, Aranda, A. Mariani , Pizani,
ölümünden sonra, 1 936'dan beri şef
(with M.J.Pires); works for rwo pianos
and four hands by Hahn (with Kun

Guarelli and Dussep until ı 92 3 . In
1 924 the arehescra moved to Ankara,
after the declaration of the Republic and
continued its activities under che name
of the Presidential ürehescra and was
conducted until 1 946 by Zeki Bey,
Adnan Saygun and Ernst Praetocius,
who was recommended by Paul
Hindemith who came to Ankara in
ı 93 5 co organise che musical
inscicutions ceaching the international
music as well to scarr che educacion on
polyphonic Turkish music. Being an
arehescra pedagog Ernsc Praetorius
raised the arehescra ro international
!eve! and after his death in 1 946 Ferit
Alnar, who had been acring as assistant
conducror since 1 936, was appointed
Principal Conductor. He was followed
by Hans Hörner ( 1 948- 5 5 ), Helmut
Thierfelder ( 1 958), Robere Lawrence,
Bruno Bogo ( 1960-62), Ütto Marzerarlı
( 1 962-63) and by Gorchold Efraim
Lessing ( 1 963-7 1 ). Lessing, who
conducced che arehescra until 1 97 1 ,
enriched the reperroire of che orchesrra
and realised che fırsc performances of
works by contemporary Turkish
compasers and introduced rheir works
to a large public in Turkey as well as
abroad through boch live concerts and
radio. Jean Perisson was appointed
Principal Conduccor in 1 972 and from
1 95 7 to 1 968 Hikmet Şimşek acced as
an assistant conductor. Güter Aykal
became assistant conductor in ı 974 and
in ı 988 he was appointed Principal
Conductor, a post he stili holds.
In 1 9 5 7 The Presidential Symphony
Ürehescra was reocganised by a
government decree and si nce that dare it
has given more than ı 000 public, youth
and children concerrs, as well as
demonstracions in schools and eecordi ng
for radio and TV. Besides touring
wichin Turkey, che orchescra has also
given concercs in several European,
Middle East countries and ]apan.
Presidential Symphony ürchestra, in
promoting i n irs programmes the works
of Turkish composers, is a pioneer in
Turkish musical life.
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Ezgi Dalaysel
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Çetin Yalçın, Grup Şefi Principal
Iriani Özdemir
Sedat Civelek
Çınar Turkan
Güzin Bilgen
Klarineder Clariners
Aykut Do�ansoy, Grup Şefi
Fethi Günçer
Bülent Civelek
Atilla Şentin
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O. Nuri Göktürk, Grup şefi
Hüseyin Ertu�
Tahsin Arslan
Yaman lrun
Kornolar Horns
Muammer Öz, Grup Şefi
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Rey: Enstantaneler
On yıl önce, 7 Ekim 1 985'te ölen
Cemal Reşit Rey, Cumhuriyetimizin ilk
kuşak bestecilerindendir. Aynı

zamanda ilk piyanist ve ilk orkestra
yöneticilerinden olan, Filarmoni
Derne�i'ni kuran ve Istanbul Devlet
Senfoni Orkestrası'nın temelini de
atan Cemal Reşit Rey 25 Ekim 1 904'te
Kudüs'te do�du; Mutasarrıf olan
babası Ahmet Reşit Bey Edebiyat-ı
Cedide'nin tanınmış yazarlarındandi ve
"H. Nazım" imzasıyla biliniyordu.
Daha küçük yaşlarda dadısının
ögrettigi melodileri kolaylıkla
ezberleyerek ailesini şaşırttı. Agız
mızıkasıyla ezgiler çıkarıyor, müzige
büyük yatkınlık gösteriyordu. Önce
annesiyle piyano çalmaya başladı. Aile
lstanbul'a gelince, 1 9 1 1 'de Galatasaray
Lisesi'ne yazıldı ve bir yıl sonra da ilk
eserini besteledi: Bu küçük bir valsti.
Babası çok mutlu olmuş, onu bir
çeyrek altınla ödüllendirmişti. 1 9 1 1 1 9 1 2 yıllarında Servelli adlı ltalyandan
ve Edgar Manas'tan ( 1 875- 1 964)
müzik dersleri alan C.R. Rey, Osmanlı
Devleti'nin çöküş dönemindeki
karışıklıklarda, Dahiliye Nazırlıgı da
yapmış olan babasının Mahmut
Paşa'nın öldürülmesiyle suçlanması
üzerine, ailesiyle 1 9 1 3'te Fransa'ya göç
etmek zorunda kalmış, Paris' e gitmişti.
ögrenimini Bouffon Lisesi'nde
sürdürürken müzige, piyanoya ilgisini
kaybetmemişti. Bu arada onu dinleyen
ünlü besteci Gabriel Faure çocugu
büyük hoca Marguerite Long ile
tanıştırıyor ve ders almasını
saglıyordu. Ancak 1. Dünya Savaşı
tehlikesi belirince aile bu kez 1 9 1 4
yazında lsviçre'ye yerleşti ve Cemal
Reşit St. Antoine Koleji'ne yazıldı; bu
arada da Cenevre Konservatuarı'nda
ögrenimini sürdürdü. Beş yıl sonra
Paris'e dönüldügünde Paris
Konservatuarı'nın yüksek bölümünde
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M. Long'un piyano, Edouard Mathe ve
Raoul Laparra'nın kompozisyon
ögrencisi oldu. Ayrıca Gabriel
Faure'den müzik estetigi, Henri
Defosse'tan orkestra şefligi dersleri
aldı; 1 922'de ilk piyano resitalini verdi,
1 923'te konservatuarı bitirdi.
Yurdundan uzakta iken Osmanlı
lmparatorlugu yıkılmış, bir çag
kapanmış ve Cumhuriyet
Türkiye'sinde evrensellige yönelen
yeni bir kültür dönemi başlamıştı.
Paris'te kardeşi Ekrem Reşid'in ( 1 9001 959) şiirleri üzerine şarkı, librettoları
üzerine operet, hatta opera bile yazan
Cemal Reşit, oglu da piyanist olan
yazar Halit Ziya Uşaklıgil'in çagrısı
üzerine çoşkuyla lstanbul'a dönmüş,
Darü'l-elhan'a (ilerdeki Belediye
Konservatuarı'na) piyano ve
kompozisyon ögretmeni olmuştu.
Dersleri yanında Şehzabaşı'nda eski bir
konakta oda müzigi konserlerine de
1 924'te başladı; daha sonra da Union
Française'de resitaller veriyor, kendi
eserlerini de çalıyor, oda müzigi
konserleri düzenliyor, Istanbul'un
müzik yaşamını geliştirmek için
çalışıyordu. Geniş bilgisiyle verdigi
derslerde müzikten başka, bestelendigi
döneme ait bilgileri de anlatıyor;
Chopin'i çalarken Delacroix, A. de
Musset'den söz ediyordu ve henüz
ondokuz yaşındaydı.
Ailenin Nişantaşı'nda Şair Nigar
sokagındaki konagı da bir sanat yuvası
olmuştu. Babası ve kardeşi Ekrem
Reşit yazıyor, kızkardeşi Semine
(Argeşo- 1 965) keman çalıyordu.
Konservatuarda bir koro kurdugu
1 926 yılında, şan ve piyano için
besteledigi " 1 2 Anadolu Türküsü"nü
ögretmeni R. Laparra'ya göstermek
üzere Paris'e gitti. Ertesi yıl Albert
Wolf yönetiminde Pasdelcup
konserlerinde seslendirilen ve çok
begenilen bu "duygulu, renkli pitoresk
Anadolu Türküleri"nin uyandırdıgı
büyük yankı üzerine Cemal Reşit Rey
Türkiye'de, Türk falklorunun daha
çok tanınması için çalışmalar yaptı. Bir
dergiye yazdıgı yazıda şöyle diyordu:
"Her yaratılan sanat eseri yurdumuzun
topragından yayılan hararetle
canlanarak bütün Türk ulusuna ait
duyguların ebedi ifadesi olmalıdır. Bu
amaç bir defa elde edilirse Türk
müzigi dogmuş sayılabilir. Eger bu

düşünce tarzı dogru ise, gelecekteki
müzigimizin dayanagını halk
türkülerinden başka nerede bulabiliriz?
Onlar memleketimizin, milletimizin,
vatanımızın ruhudur....Anadolu
Türküleri bir hazinedir.. " Bu yıllarda
C.R. Rey halk müziginden esinlenerek
eserler besteledi: Zeybek operasını
( 1 926), Anadolu oyun havaları üzerine
Türk Sahneleri'ni ( 1 928), Köyde Bir
Facia operasını ( 1 929), Karagöz
orkestra süitini ( 1 93 1 ) ve Istanbul
sevgisini kanıtladıgı Enstantaneler'i
( 1 93 1 ) yazdı. O devri n Istanbul Valisi
M uhittin Üstündag'ın -Paris'te, kenti
canlandıran, gecelerine renk veren
operetleri begenerek seyretmesinden
sonra- Istanbul'da Türk operetlerinin
aynanmasını istemesi üzerine, 1 932'de
Üç Saat" operetini yazdı. Halkın
operete ilgisi üzerine ertesi yıl Lüküs
Hayat dogdu; ilk kez 1 93 3
sonbaharında Şehir Tiyatrosu'nda
sahnelenen Lüküs Hayat 96 defa
temsil edilecek ve ününü bugün de
koruyacaktı.
1 933'te, Cumhuriyetin 1 O. yılı
nedeniyle yazdıgı "Onuncu Yıl Marşı"
ise, bestecimiz l lhan Usmanbaş'ın
deyimiyle "Türkiye'de herkesin
agzında dolaşabilen dogallıkta ve hiçbir
bestecimizin bugüne kadar
yaratamadıgı bir ezgiydi. .." 1 934'de
Darül-elhan'da bir yaylı çalgılar
orkestrası oluşturuluyor; o yıl yedi
konser, sekiz oda müzigi kanseri, dört
resital düzenleniyordu. C.R. Rey o
yıllarda revüler (Adalar), operetler
(Deli Dolu), film (Aysel) ve sahne
müzikleri de (Hamlet, Kral Lear,
Macbeth), Yunus Emre'nin mısraları
üzerine koro, keman-piyano parçaları,
piyano sonatı, , piyanolu kuartet
besteledi. 1 938'de, Alfred Cortot'ya
eşlik etmek üzere kurulan "Istanbul
Belediye Konservatuarı Hocaları ve
Talebesinden M üteşekkil Orkestra" ile
Istanbul'da ilk kez şef kürsüsüne çıktı.
Aynı yılın sonunda yeni kurulan
Ankara Radyosu'nun müzik şefligine
çagrıldı; ancak iki yıl sonra yine
lstanbul'a döndü. O yıllarda da bir
keman konçertosu ( 1 939), Mevlana
Gazeli üstüne bir altılı, piyano
parçaları yazdı. 1 94 1 'deki Alabanda
revüsü, başrolde Safiye Ayla ile başarı
kazanıyor, bunu 1 . Senfon i ( 1 94 1 ) ve
Çelebi O pereti ( 1 943) gibi eserler

izliyordu. Yine 1 943'te zamanın valisi
Lütfü Kırdar'ın da yardımıyla
konservatuar yaylı çalgılar orkestrası
kurulmuş, Tepebaşı Tiyatrosu'ndaki
temsilde Cumhurbaşkanı lnönü üfleme
çalgıları kastederek, "Borular nerede"
diye sormuştu. 1 944'de
konservatuardaki görevinden ayrılan
C.R. Rey, 1 945'te resmen kurulan 45
kişilik Istanbul Şehir Orkestrası'nın şefi
oldu. 1 946'da Istanbul Filarmoni
Dernegi'ni kurdu, pek çok yabancı
ünlü sanatçının kentimizde konser
vermesini sagladı, 1 948-50 yılları
arasında, yeni kurulan Istanbul
Radyosu'nun müzik yayınlarını
yönetiyor, 1 947'de tamamladıgı piyano
konçertosunun 1 949 Nisan'ındaki ilk
yorumuna solist olarak katılıyordu.
O yıllarda çok yogun bir yaşam süren,
1 968'deki kalp krizine kadar pek çok
batı ve Avrupa ülkesinde de konserler
yöneten, eserleri çalınan Cemal Reşit
Rey besteci, piyanist, ögretmen ve
Istanbul'un en renkli müzik adamı
olarak h�p ön plandaydı. Çagrılış
( 1 950), Pieces Concertantes
(Viyolonsel ve Orkestra için
Konsertant Parçalar, 1 955), Fatih
Senfon ik Şiiri ( 1 953), Colloque
lnstrumental (Sazların Sohbeti, 1 957),
Piyano ve Orkestra için Katibirn
Şarkısı Motifleri Üzerine Varyasyonlar
( 1 96 1 ), 2. Senfon i ( 1 963) gibi eserler
ile yurtdışında da ilgi çekmeyi başardı;
birçok ülke nişanıyla ödüllendirildi.
"Türk Beşleri" olarak adlandırılan ve
Atatürk devrimlerinin müzikte beş
öncü Türk bestecisi olarak kabul
edilen A. Saygun, N. Akses, U. C.
Erkin, F. Alnar arasında Ankara'ya
yerleşmeyip lstanbulda kalan besteci
yine C. R .Rey oldu. Diger besteciler
başkent Ankara'nın geniş
olanaklarından faydalanırken C.R.
Rey'e 65 yaşından sonra çalışma izni
bile Bakanlar Kurulu'nca
onaylanmıyor, devlet sanatçısı
ünvanına on yıl sonra, ancak 1 98 1 'de
layık görülüyordu. Türk müzik
yaşamına pek çok zenginlik kazandıran
C.R. Rey, sanatın esnaflık yanına da
aldırmadıgından yeterli parası olmadı
ve emekli oldugu zaman, -piyanist
Ergincan Saydam'ın deyimiyle- telefon
faturalarını ödeyemez hale düştü.
Dün oldugu gibi bugün de, yurt içinde
ve dışında eserleriyle övünç
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kaynagımız olan Cemal Reşit Rey
Güvercinler apansız uçuşur, havalanır
ve yine avluya konar. ögle vaktinin
gerçek bir Istanbul bestecisidir.
sessizligi... 4. Bölüm "Boş Bir Cami
1 973'te Faruk Güvenç'in yazdıgı gibi,
Içi": Sıcak bir yaz günü ... Loş bir cami
"Istanbul denilince, aklıma önce
içi. .. Serinlik ve sessizligin hüküm
Bizans, sonra Fatih, daha sonra da
Cemal Reşit Rey gelir" cümlesi gerçegi sürdügü bir tenhalık... Bir köşeden
tümüyle yansıtır. C.R. Rey'in Istanbul
duyulan bir mırıltı, bir dua sesi
tutkusunu gösteren eserlerin başında
kubbelerden yankılanır. (Solo piyano
da 1 93 1 'de besteledigi "Enstantaneler" için olan bu bölümü bizzat C. R. Rey'in
adlı orkestra izlenimleri ya da
çalgısı başına oturarak büyük bir huşu
Fransızca başlıgıyla "lmpressions pour içinde seslendirdigini herhalde
l stanbullu müzikseverler
Orchestre" gelir. Türkiye'de ancak
hatırlayacaktır). 5. Bölüm "Bayram":
1 950'de Rey yönetimindeki Istanbul
Ortalık toz duman içinde ... Neşe ve
Şehir Orkestrası'nca çalmabilen eser
ilk kez Paris'te 1 2 Şubat 1 932 günü
hareket taşan bir hava... Limanatacının
Alfred Cortot yönetimindeki
çıngıragı çın çın öter. Kalabalık bir
Orchestre de I'Ecole Normale de
bayram yeri müzigi her yanı sarar.
Musique de Paris tarafından
(Süre 1 O')
seslendirilmişti. O gün orkestrayı
yöneten Cortot eseri "Müzikal
Ravel: Piyano Konçertosu
Fotograflar" olarak tanımlamıştı. Bir
Piyano edebiyatma Rahmaninof ve
ünlü Fransız müzik eleştirmeni de
şunları yazmıştı: "Bu eserde bir takım
Prokofief gibi degerli eserler
anılar uyandıran, cana yakın ve şiir
kazandıran, ancak onlar gibi usta bir
dolu bölümler var. Bunların çogu da
piyanist olmayan Fransız besteci
en basit araçlarla elde ediliyor:
Maurice Ravel piyanodan başka çalgı
Özellikle "Balıkçılar Agları Çekiyor"
için konçerto yazmamıştır. 1 930 yılı
bölümünde kontrbaslarla
baharında başlayıp 1 93 1 güzüne kadar,
viyolonsellerin kendine özgü ritmik
ayrı karakterlerde, ayrı renklerde iki
deseni, "Eyüp Güvercinleri"
piyano konçertosu birden bestelemek
bölümünde kanat çırpan ürke.k dişi
ise ancak Ravel'e özgü bir düşünce
güvercinlerin dem çekereesine
ürünüdür... Yalnız sol el için yazılan
yükselen seslerinin flütle öylesine zarif koyu renkli, piyanonun daha çok kalın
bir hafiflik içinde canlandırılması
ses bölgelerini kullanan Re Majör
dikkatimi çekti...
Konçerto'ya karşı parlak, neşeli, renkli
On dakika kadar süren, ancak daha
ve bestecinin deyimiyle "Mozart ve
uzun eserlerden bile daha çok etkili
Saint-Saens benzeri" stilde yazılan Sol
olmayı başarabilen Enstantaneler az ve Majör Konçerto, Ravel'in "derinlik ve
öz olarak beş küçük bölümden oluşur: dramatik unsurlar yansıtmaya
1 . Bölüm "Balıkçılar Agları
özenmeyen" müzigine güzel bir
Çekiyor"da, balıkçılar agları çekerken
örnektir. Canlı tempodaki birinci ve
yorgunluklarını gidermek için şarkı
üçüncü bölümlerinde caz müziginin
söyler. Sular kaynaşır; fıkırdaya
etkisini açıkça söyleyen Ravel, orta
fıkırdıya dökülen balıklar agları
bölümde de Mozart'tan esinlenmiştir.
dolduran gümüş taneleridir sanki... 2.
Ilk kez 1 4 Ocak 1 932'de Paris'de Salle
Bölüm "Ama Dilenci Kadın"da ses ta
Pleyel'de -Viyana'da seslendirilen sol el
uzaklardan yankılanır; dilenci kadın
için konçertodan dokuz gün sonramonoton-yeknesak bir şarkı
ünlü kadın piyanist Marguerite
tutturmuştur. Agır agır yaklaşır. Bir
Long'un, besteci yönetimindeki
ara durur, dinlenir. Gene yürümeye
Lamoureux Orkestrası eşliginde
başlar ve şarkı söyleye söyleye
yorumladıgı konçertoda
uzaklaşır. Burada fagot kesik
empresyonizmin favori çalgısı "Piyano"
hamlelerle bu havayı, kadının
dogal olarak önemli roldedir; fakat
bastonunun sesini duyurur gibidir. 3.
orkestra da büyük bir ustalıkla
Bölüm "Eyüp Güvercinleri"nde Eyüp
işlenmiş, eser adeta büyük bir renk
camisinin avlusundaki güvercinler dem paleti haline gelmiştir. 2/2'lik ölçüde ve
çekerken, minareden yankılanan ezan
Sol majör tonda başlayan 1 . Bölümün
sesi de bu ugultuya karışır.
(AIIegramente-Andante) caz
..

etkisindeki ana temasını pikolo flüt,
renkli ve canlı şekilde sunar; piyano
arka plandadır. Temayı trompet
tekrarlar ve çok güçlü (fortissimo) bir
tutti ile son cümlede Si bemol tona
geçilir. Daha duygulu ve sakin olan
ikinci tema önce korno ile duyurulur;
piyano hemen egemen biçimde öne
geçer, temayı geliştirir. Bu arada tahta
üfleme çalgılarda işitilen ritmik birinci
temayı piyano bastırır. Temponun
tekrar canlanması, temanın arp ve
kornoda duyurulmak istenmesi ortamı
adeta bir panayır havasına dönüştürür.
Bölümün parlak bitişinden önceki
kadans, melodik ikinci tema üzerine
kuruludur.
3/4'lük ölçüde, Mi majör tondaki 2.
Bölüm (Adagio assai) konçertonun en
uzun bölümüdür. Masum ve lirik
havasıyla klasik bir Noktürn'ü andırır.
Ravel burada, Mozart'ın KV58 1
Klarnetli Beşiisi'nin Larghetto'sundan
esinlenmiştir. Piyanonun uzun
monologuna, sonra orkestranın
çalgıları ayrı ayrı renkler halinde
katılır. Yükselen müzik, Ingiliz
kornosuyla başlangıç temasına döner.
Piyanonun arka planda kalarak, ancak
akıcı şekildeki eşligi ile bölüm başladıgı
gibi sakin sona erer.
2/4'lük ölçüde başlayan 3. Bölüm
(Presto) bir Rondo kuruluşundadır.
Dört staccato (kesik) akor hemen
tempoyu belirler. Bu kısa ve canlı
finalde piyano parlak pasajlarla kendini
gösterirken, klarnet ve pikolo flüt ayrı
tonalitelerde diyaloglarını sürdürürler.
Orkestranın dört staccato akoru ile
piyanoya yeni bir tema sunma fırsatı
verilir ve daha sonra orkestra bu
temaları geliştirir. Akarların
tekrarında bu kez bakır üfleme
çalgıların fanfar benzeri motifi belirir.
Canlı renkler ve güçlü motiflerle süren
fina! yine dört akorla parlak şekilde
sona erer. (Süre 22')
.

Beethoven: Senfoni No.S
"Kader" adıyla da anılan 5. Senfoni,
Beethoven'in 1 789'1arda başlayarak
yavaş yavaş artan sagırlıgına karşı, daha
dogrusu kadere karşı, bir
başkaidırması olarak görülür. 1 805
yılından da önce esere başladıgı
sanılan, sonra onu bir kenara
bırakarak 1 808 başlarında tamamlayan
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Beethoven, 1 6 Kasım 1 80 1 'de
Bonn'dan arkadaşı olan Dr. Franz
Wegeler'e şu satırları yazıyordu: "Iki
yıldır ne kadar yalnız olduguma, neler
çektitime güç inanacaksın.
Kulaklarımın kötü duyması beni bir
hayalet gibi her yerde takip ediyor...
Buna karşın fizik ve düşünce kudretim
her zamankinden daha güçlü.
Günbegün hissettigim, ancak tasvir
edemeditim hedefime yaklaşıyorum.
Beethoven'iniz ancak böyle
yaşayabiliyor... Hayır! Artık buna
dayanamıyorum. Kaderin gırtlagına
sarılmak istiyorum; tabii bana tümüyle
boyun etmeyecek. Ah, yaşamak ne
kadar güzel, hayatı bin kez yaşamak."
Beethoven'in, senfoninin ilk dört
notasını, arkadaşı Avusturyalı yazar
Anton Schindler'e şöyle açıkladıgı
anlatılır: "Kader kapıyı böyle çalar!"
Gerçekten de senfoninin ilk dört
notasından oluşan basit motif tüm
eserin ana fikridir. Bu arada dört
notanın, "üç nokta-bir çizgi" ( ... -)
olarak mors alfabesindeki "V" harfini,
dolayısıyla Latince kökenli Victoria
(Zafer) kelimesinin kısaltılmışını da
tanımladıgı öne sürülür. Beethoven'in
kadere başkaldırışını ve sonunda
zafere ulaşmasını simgeleyen bu esere
"Zafer Senfonisi" adı da bu nedenle
verilmiş, senfoni özellikle ll. Dünya
Savaşı sırasında da gördügü büyük ilgi
sonucu adeta sembolleşmiştir.
Senfoninin Viyana'da "Theater an der
Wien"de 22 Aralık 1 808 günü ilk
yorumundan önce de bazı olaylar
oldu. Eserini yönetecek olan
Beethoven, bazı yazariara göre
dogrulukta aşırıya kaçması nedeniyle
müzikçileri çok eleştiriyor, her yanlış
ya da eksik notada provayı
durduruyor, yeniden çaldırıyordu.
Sonunda orkestra üyeleri isyan edip
onun prova yaptırmamasını istedi.
Böylece Beethoven yönetimi
bırakarak, yan odada provaları
dinlemek zorunda kaldı ... Konserin
programı da çok ilginçti: Birbirinin tam
karşıtı olan altı numaralı sakin Pastoral
Senfoni ve savaşçı 5. Senfoni'den başka
Op.86 Esterhazy Hes'inden üç bölüm;
Prag'da bestelenmiş olan, deneyimsiz
soprano M ilder'in söyledigi "Ah!
Perfıdo" konser aryası; Beethoven'in
solist olarak katıldıgı, bir idil
havasındaki 4. Piyano Konçertosu, son

olarak da "Küçük 9. Senfoni" diye
tanımlanan piyano ve korolu Fantezi!...
Tabii bu şartlarda 5. Senfoni pek
anlaşılmıyor, ancak Leipzig
Gewandhaus'taki ikinci yorumundan
sonra saygı ve sevgi görmeye
başlıyordu. Büyüklügüne, dev yapısına,
soylulutuna karşın çok popüler olan
bu senfoniyi dinleyenlerin tepkileri de
ilginçti: Fransız besteci Hector
Berlioz'un ( 1 803- 1 869) anlattıtma
göre ünlü soprano Malibran senfoniyi
dinleyince o kadar etkilenmişti ki,
salondan baygın durumda taşınmıştı ...
Fransız besteci Jean Françoise Lesueur
( 1 760- 1 837) ise Berlioz'a şunları
söylemiş: "Bırakın dışarıya çıkayım,
havaya ihtiyacım var. Inanılmaz!
Harika! Beni öyle sarstı ve
duygulandırdı ki, başımın nerede
oldugunu bilemedim. Böyle müzigin
yazılmaması gerekir! ..." Berlioz da
cevap vermiş: "Müsterih olun! Bu pek
sık olmaz zaten!" Mendelsohn da
Göthe'ye senfoniden bölümler çaldıgı
zaman büyük şair şöyle demiş:
"Grandios! Çok büyük, çok harika!
Insan evinin yıkılacagından
korkuyor! ... "
Prens Lobkowitz ve Kont
Rasumowsky'ye ithaf edilen senfoni
dört bölümlüdür: 1 . Bölüm, 2/4'1ük
ölçüdeki çabuk ve ateşli (AIIegro con
brio) tempoda, o dört notanın klarnet
ve yaylı çalgılarla duyurulmasıyla
başlar. Bu motif yarım ses pesleşerek,
sanki tastik ediliyormuşcasına tekrar
edilir. Son notası her seferinde daha
da uzayan motif daha sonra keman ve
viyolalarla, tahta üfleme çalgıların da
katılımı ile sinirl i şekilde büyür;
orkestranın üç darbesi üzerine çılgınca
gelişir. Bu müzikli dram yalnızca 24
ölçü içinde yaratılmıştır. Tüm bölüm
bu motifin egemenligindedir. Motif
öyle güçlüdür ki, beliren ikinci temaya
bile eşlik eder. I kinci tema gelişirnde
tekrar işitilirse de güçsüz şekilde
söner. Bir ara obua yakınan bir ezgi
duyurur. Sanki bir degişimi haber
veren bu kadans özlemle ve hafifçe
kaybolur. Coda'da güçlü kader motifi
yine yükselir.
2. Bölüm, 3/8 'lik ölçüdeki, La bemol
majör tondaki agırca hareketli
(Andante con moto) tempoda,
yumuşak ve sakin havada, derin
anlamlıdır. Tema ve varyasyonlar

biçiminde yazılmıştır ama, -tek tema
yerine- iki temanın kullanımı ayrı bir
özellik oluşturur. Viyolonsel ve
viyolaların unison olarak duyurdukları
bu sakinleştirici, teselli edici ezgiyi
tahta üfleme çalgılar işler, sonra da
kemanlara ulaştırır, barışcı sona
erişmesini saglar. Marş biçiminde fagot
ve klarnetin sundugu parlak ikinci
tema ise bölüm boyunca çok kez diger
tema ile karışır, kemanların onu
sindirmete ugraşmasına neden olur.
Buna ragmen ikinci tema trompetlerle
zirveye ulaşır. Bu arada ilk bölümün
kader teması da, eşlik partilerinde
tehdit edici şekilde belirir. Beethoven
bölümün iki temasının parçalarını da
ustaca, özgürce ve fanteziyle işleyerek
renkli bir ortam yaratır.
3. Bölüm 3/4'1ük ölçüde, neşeli
(AIIegro) tempoda bir Scherzo'dur. lik
bölümün düşüncesini anımsatan bu
alışılmamış Scherzo, hiç te şakacı
degildir. Baslar ve viyolonsellerle
başlayan melodi, kornoların
duyurdugu marş benzeri tema ile karşı
karşıya bırakılır. Kaderin vuruşunu
sezdiren marş temasının belirişi
gizemli ve belirsiz bir hava yaratır.
Trio bölmesinde ise kontrbasların ön
plana çıktıgı -Berlioz'un fillerin
sıçrayışına benzettigi- vahşi bir fugato
ile sıkıntılı hava dagılır gibi olursa da,
hafif pizzicatolarla ana tema tekrar
hücum eder. lik bölümü andıran
ritmde, timpaninin hafif vuruşları
sırasında ise orkestra uzun gerilimli bir
susuş içindedir. Ancak güçlü kreşendo
ile, tüm orkestra duraksamadan son
bölüme geçer.
4/4'1ük ölçüde, parlak Do majör
tonda, çabuk (AIIegro) tempodaki 4.
Bölüm bir zafer marşı havasındadır. Bu
zafer çoşkusu içinde birçok yan tema
ile dengelenir; bunlar basit olmalarına
karşın zafere katkıda bulunurken,
boyun egmeyen insanın kaderi yenişini
de simgeler. Bir ara üçüncü bölümün
sıkıntılı havası eserse de, tümüyle
kaybolur; parlayan neşe ile çok hızlı
(Presto) tempoda eser sona erer.
(Süre 32')
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KURT MASUR, Music Director

Dr. Nejat F. Eczacı başı'nı Anma Konseri

1 99 1 yılında New York Filarmoni
Orkestrası'nın müzik direktörü olarak
göreve başlayan Kurt Masur,
yüzyılımızda Mahler, Toscanini,
Bernstein, Boulez ve Mehta'nın farklı
etkilerini taşıyan bir orkestra üzerine
kendi damgasını vurdu. Liderliğinin
güçlü etkisi bütün dünyanın ilgisini
çekerken, müziğe olan belirleyici
yaklaşımı basın ve dinleyicilerin
övgüsünü kazandı. Filarmoni'nin
yanısıra Leipzig Gewandhaus
Orkestrası'nın da müzik
direktörlüğünü 1 970'ten bu yana
sürdüren Masur, Ocak 1 992'daiı beri
de lsrail Filarmoni Orkestrası'nın
Konuk Şeref Şefi'dir.
Kurt Masur, Musical America
tarafından 1 993'de Yılın Müzisyeni
seçildi. Aynı yıl, Londra'daki Klasik
M üzik Ödülleri'nde, yeni çalışmalara
verdiği önem ve seyirciye daha iyi
ulaşma çabaları yanında, Masur
yönetiminde ulaşılan sanatsal
mükemmellikten dolayı New York
Filarmoni "Yılın Orkestrası" seçildi.
New York halkına karşı duyduğu
sorumlulukla dikkat çeken Masur,
müzik eğitiminin baş savunucusu oldu
ve kentteki birçok konservaruar ve
okul orkestralarının konserlerini
yönetti. Masur 1 992-93 sezonunda,
Avrupa'nın on kentinde verilen onbeş
konserlik turnenin yanı sıra, New
York Filarmoni'nin I SO. yıl
kutlamalarını da yönetti. "Yoğun
Trafik Saati Konserleri", "Bazı
Cumartesiler",. "Besteci Haftası",
"Yeni Şefler Haftası", "Çocuklar için
Konserler", "Filarmoni Forumları" ve
bir haftalık festivaller olan
"Kutlamalar" gibi yeni etkinlikler onun
yönetiminde başlatıldı. Filarmoni'nin
Genç Dostları ve New York
Filarmoni/Okul Işbirliği gibi yeni
programlar 1 994-95 mevsiminde
uygulamaya konuldu. 1 994
Temmuz'unda New York Filarmoni ve
Kurt Masur Carnegie Hall'da 3.
Beethoven Festivali'nden sonra,
Asya'nın dört ülkesinin dokuz
•

Dedicated to the Memory of Dr. Nejat F. Eczacıbaşı

KURT MASUR, şef conductor

Ludwig van Beethoven ( 1 7 70- 1 827)
Senfoni No.7, La Majör Op.92 Symphony No.7 in A Major, Op.92
Poco sostenuto-Vivace
Allegretto
Presto; Assai meno presto
A llegro con brio

Ara lntermission
Dimitri Şostakovif 1 Dmitry Shostakovich ( 1 906- 1 9 7 5)
Senfon i No.S, Re Minör Op.47 Symphony No.5 in D Minor, Op.47*
Moderato
Allegretto
Largo
Allegro non troppo

22.6. 1 995, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00
Atatürk Culrural Cencre, Grand Hall, 7.00 pm

IUEczacıbası
Katkılarından dolayı ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş.ne tqekkiir ederiz.
We are grateful to ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. for their contributions.
* New York Filarmoni Orkestrası tarafından plağa doldurulmuş olup halen satılmaktadır.

Recorded by the New York Philharmonic and currently available.

C/TlSANKO
1 995 Avrupa Turu CITIBANK'in değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
The New York Philharnıonic's 1 995 European tour is made possible, in part, by a generous grant from
C/TIBANK.

New York Filarmoni Orkestrası'nın

New York Filarmoni Orkestrası'nın programları kısmen New Yark Eya/eti Sanatlar Konseyi fonlarıyla
gerçekleşmekte ve Washington D. C'de bulunan ve federal bir kurum olan National Endowment for the
Arts'ın bağışlarıyla desteklenmektedir.

Programmes ofthe New York Philharmonic are made possible, in part, with public funds from the
New York State Council of the Arts and supported by a grantfrom the National Endowment for the
A rts in Washington D. C., a federal agency.
STEINWA Y Piallo

New York Filarmoni Orkestrası, Müzik Direktörü Kurt Masur ile birlikte sadece Teldec için plak
do/durmaktadır.

The New York Philharmonic, with Music Director Kurt Masur, records exclusively for Teldec.
RCA ve Sony

New York Filarmoni Orkestrası ayrıca Deutsche Grammophon, London, New World,
Oassica/ için de plak do/durmaktadır.

The New York Philharmonic also records for Deutsche Grammophon, London, New World, RCA, and Sony
Classical.
·
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kentinde konserler verdi. Kurt Masur
yönetimindeki orkestranın 1 994-95
programında, Ekim ayında Minoru
Miki'nin "Symphony of Two
Worlds"ün (Iki Dünya Senfonisi) ilk
seslendirilişi ile Mart ayında bir hafta
süren "The Choral Music of Brahms"
(Brahms'ın Koral M üziği)
gerçekleştirildi.
Dünyanın önde gelen birçok
orkestrasını konuk şef olarak yöneten
Masur, Gewandhaus Orkestrası ile de
turnelere çıktı. Amerika'da ilk
konserini 1 974'de Cleveland
Orkestrası ile verdi ve Gewandhaus
Orkestrası'nı, bu ülkede yaptığı ilk
turnede yönetti. Aynı orkestra ile
yaptığı Kuzey Amerika turnelerinde
1 984'de Carnegie Hall'da Beethoven
senfonileri, 1 986'da Lincoln Center'da
Brahms senfonileri ve son olarak da
1 989 yılında hem Carnegie Hall, hem
de Avery Fisher Hall'da Andre
Watts'ın solistliğinde Beethoven'in
piyano konçertolarını seslendirdi.
Mas ur ve Filarmoni sadece Teldec
fırmasıyla plak doldurmaktadır. Son
yapılan plak kayıtlarında Şostakoviç'in
1 3. Senfonisi ve Babi Yar, Dvorak'ın 8.
Senfonisi, Beethoven'in 5. Senfonisi,
Brahms'ın 2. Senfonisi ve Franck'in Re
Minör Senfonisi yer almaktadır. Bu
kayıtlar, önümüzdeki birkaç yıl içinde
tamamlanacak 32 CD'Iik, dokuzu
hazırlanmış olan, bir serinin devamıdır.
Masur'un Gewandhaus Orkestrası ile
Philips Classics, Teldec, Eterna-Berlin
için doldurduğu yüzden fazla plak
kaydı arasında: Jessye Norman ile
Richard Strauss'un "Son Dört Şarkı"sı;
tenor Siegfried Jerusalem ile
Strauss'un şarkılarını içeren bir plak;
Edita Gruberova, Dietrich Fischer
Dieskau ve Jessye Norman ile yine
Strauss'un "Ariadne auf Naxos"u;
Brahms, Beethoven, Bruckner,
Mendelssohn, Schumann ve
Çaykovsky'nin bütün senfonileri;
Dvorak'ın "Siav Dansları";
Mendelssohn'un "Paulus" ve
Schubert'in "Rosamunde"si
bulunmaktadır. Ayrıca Londra
Filarmoni Orkestrası ile bütün
Schumann senfonileri, Prokofıefin 1 .
Senfonisi ve Mussorgski'nin "Bir Resim
Sergisinden Tablolar"ının kayıtlarını
gerçekleştirmiştir.
1 927 yılında Brieg, Silezya'da doğan

Kurt Masur, Leipzig Müzik Koleji'nde
piyano, kompozisyon ve şeflik eğitimi
gördü. Mezun olduktan hemen sonra
Halle Şehir Tiyatrosu'nda orkestra
çalıştıncısı ve daha sonra da Erfurt ve
Leipzig Opera Tiyatrosu'nda şef olarak
çalıştı. Önemli ilk şeffiğini 1 955 yılında
Dresden Filarmoni Orkestrası ile yaptı
ve daha sonra 1 958'de Schwerin
Mecklenburg Şehir Operası genel
müzik direktörü oldu. 1 960-64 yılları
arasında Berlin Komik Operası'na
müzik direktörü olarak atandı ve
burada, operanın en etkili
yönetmenlerinden olan Walter
Felsenstein ile çalışma olanağını buldu.
1 967 yılında Dresden Filarmoni
Orkestrası'nın birinci şefi oldu ve bu
görevi 1 972 yılına kadar sürdürdü.
1 975'den beri Leipzig M üzik
Akademisi'nde profesör olan Masur'a
Yale Üniversitesi, Manhattan M üzik
Okulu, Leipzig Üniversitesi, Michigan
Üniversitesi, Cleveland Müzik
Enstitüsü, Westminster Koro Koleji
ve Harnilton Kolej i şeref ünvaniarı
verildi.

outspoken advocate for music education.
He has conducted concerts and open
rehearsals with the orchescras of a
number of New York's music
conservatoires and setelement schools.
Mr. Masur led the New York
Philharmonic in a highly acclaimed
season-long celebration of i ts 1 50th
Anniversary in 1 992-93, which
included a 1 5-concert tour of ten
European cities. Successful new
initiatives introduced under his
teadership have included che Rush Hour
Concerts, Casual Saturdays and
Philharmonic Forums. Several new
programs have been introduced for the
1 994-95 season, including the Young
Friends of che Philharmonic and the
New York Philharmonic/School
Partnership program. In July of 1 994
Mr. Masur and the New York
Philharmonic returned for the third year
co Carnegie Hall, performing a
Beechoven Festival, following a nine
city, four-country tour of Asia.
Highlig�cs of Mr. Masur's 1 994-95
season with the Philharmonic have
included the U.S. premiere of Minoru

• Kurt Masur, who began his tenure as

Miki's Symphony of Two Worlds in

Music Director of the New York

Üctober, and a week-long celebracion 

Philharmonic in September 1 99 1 , has

The Choral Music of Brahms- in March.

left his hallmark on an ürehescra that

Mr. Masur has been a guest conduccor

has felt the diverse influences of Mahler,

with the world's leading orchestras and

Toscanini, Bernstein, Boulez and Mehta

has toured extensively with the

in this century. The impact of his

Gewandhaus ürchestra. In 1 974 he

teadership has attracted worldwide

made his United States debut with che

attention, and his distinctive approach

Cleveland Ürehescra and led the

to music-making has won praise from

Gewandhaus Ürehescra on i ts first tour

the media as well as the public.

of this coumry. Highlights of

Cancurrent with his Philharmonic post,

subsequent North American tours with

Mr. Masur serves as music director of

this erehescra have included the cycle of

the Gewandhaus Ürehescra of Leipzig, a

Beechoven symphonies at Carnegie Hall

posicion he has held since 1 970. Since

in 1 984, che Brahms symphonies at

January 1 992 he has also held che

Lincoln Center in 1 986, and the

lifetime title of Honorary Guest

Beethoven piano concercos w ith Andre

Conductor of the Israel Philharmonic

Watts at both Avery Fisher Hall and

ürehes cra.

Carnegie Hall in 1 989. Mr. Masur and

Kurt Masur was named Musician of the

the Philharmonic record exclusively on

Year for 1 993 by Musical America. At

che Teldec label. Recent releases include

che 1 993 Classical Music Awards in

Shoscakovich's Symphony No. l 3 , " Babi

London, the New York Philharmonic

Yar;" Dvorak's Symphony No.8,

was bonored as ürehescra of the Year in

Beethoven's Symphony No. 5 , Brahms

recognition of i ts new initiatives and

Symphony No.2, and Franck's

audience oucreach efforts, as well as the

Symphony in D Miniır. These releases

artistic exeellence the ürehescra has

continue a series of 32 recordings -ni ne

achieved under Mr.Masur's leadership.

already completed- to be released over a

Noted for his commitment to the New

period of several years. Among his more

York community, Mr.Masur has been an

than 1 00 other recordings are the "Four

49
Last Songs" of Richard Strauss with
Jessye Norman; an al bum of Strauss
songs with tenor Siegfried Jerusalem;
Strauss' "Ariadne auf Naxos" w ith Jessye
Norman, Edi ta Gruberova and Dietrich
Fischer-Dieskau; the complete
symphonies of Beethoven, Brahms,
Bruckner, Mendelssohn, Schumann and
Tchaikovsky; Dvorak's Slavonic Dances;
Mendelssohn's "Paulus," and Schuberr's
"Rosarnunde," all recorded on the
Philips Classics, Teldec, and Berlin
Classics Ererna labels with the
Gewandhaus Orchesrra. With the
London Philharmonic he has also
n!corded the complete Schumann
symphonies, Prokofiev's Symphony
No. l , and Mussorgsky's "Pictures at an
Exhibition."
Born in Brieg, Silesia, in 1 92 7 , Mr.
Masur srudied piano, composition and
conducting at the Music College of
Leipzig. Upon graduation, he served as
orchestra coach at the Halle County
Theater, and later as Kapellmeister of
the Erfurt and Leipzig Opera Theaters.
He accepted his first major orchestral
appoinrmenr in 1 9 5 5 as conductor of
the Dresden Philharmonic, and in 1 95 8
rerurned t o opera a s general director of
music at the Mecklenburg State Theater
of Schwerin. From 1 960 to 1 964, Mr.
Masur was senior director of music at
Berlin's Komische Oper, collaborating
with Walter Felsenstein, one of the
Opera's most influenrial directors. In
1 967, he was appointed the Dresden
Philharmonic's chief conductor, a post
he held until 1 97 2 . Professor at the
Leipzig Academy of Music since 1 97 5 ,
Mr. Masur holds honorary degrees from
Yale University, the Manhattan School
of Music, Leipzig University, the
University of Michigan, the Cleveland
Institute of Music, Westminster Choir
College and Harnilton College.

Beethoven: Senfoni No.7
1 8 1 1 yılında Teplitz kaplıcalarında
yakın dostları ile geçirdigi mutlu
günlerde ve sonraki aylarda
Beethoven'in 7 . ve 8. Senfoni'leri ile
Arşidük Üçlüsü dogdu. Besteci,
taslaklarını daha 1 809'da hazırladıgı ve
Kont Friess'e ithaf ettigi 7.Senfoni'yi
en sevdigi eseri olarak tanımlar.
Senfoniyi ilk kez 8 Aralık 1 8 1 2'de

tema önce bas yaylılarda -viyola ve
viyolonsellerde- çekingen şekilde
duyurulur. Kemanların buna
katılmasıyla bu kez duygulu ve özlem
dolu bir ezgi belirir. Buna klarnet
majör tonda dostça cevap verir.
Ancak basların eşligindeki ciddi giriş
teması yeniden huzursuz şekilde
belirir. Serbest çeşitlemelerle ve içten
bir anlatım la gelişen hüzünlü hava
bölümü sona erdirir.
3. Bölüm çok hızlı (Presto) ve ateşli
bir Scherzo'dur. O çagın
eleştirmenlerinin "çılgınca ve düzensiz"
buldukları tempoda gelişir. Ölçünün
kurallarıyla alay eder gibi sıçrayan dik
kafalı ritmiyle, keskin dinamizmi ve
dizginlenemeyen neşesiyle baş
döndüren Scherzo, Trio'nun sakin
(assai meno presto) havasıyla dinlenir,
soluk alır. Bir güney Avusturya ezgisi
oldugu söylenen ve tahta üfleme
çalgılarla sunulan majör tondaki bu
lirik motif, dans temasından sonra
tekrar duyulur. Ancak tüm orkestranın
güçlü akorlarıyla sona erer.
4. Bölüm hızlı ve parlak (AIIegro con
brio) tempoda, bitmeyen ritmik
enerjisiyle fırtına gibi sürer.
Alışılmamış şekilde, ölçünün zayıf
tarafının vurgulanmasıyla beliren
kavrayıcı tema ve daha sonra yan
temalar çılgınca gelişir. Coşkun bir
Coda ile eser sona erer. (Süre 42')

Viyana'da Beethoven'in yönettigi,
ancak sagırlıgı yüzünden acıklı
durumlara düştügünü kemancı Spohr
anılarında anlatır. Napolyon'a karşı
savaşmış sakat askerlerin yararına
düzenlenen konserde Beethoven'in bu
nedenle besteledigi "Wellington'un
Zaferi" ve birçok marş da yer almıştı.
Bu karışık konser düzeninde bile eleştirmenlere karşın- begenilen 7.
Senfoni'yi Wagner "Dansın
Tanrısallaştırılması", Berlioz "Çagdaş
müzigin harikası" olarak tanımlamış,
daha sonra da, dansın şiirleştigi bu
esere ünlü bale ustaları ilgi
göstermişlerdi.
1 . Bölüm agır ve engin (Poco
sostenuto) tempoda başlar; uzun girişi,
�----dostça havası ile bagımsız bir eser
Şostakoviç: Senfoni No.S
gibidir. Önce enerjik ve ciddi, sonra
Rus besteci Glazunof, uzun
yumuşak ve hülyalı iki temayı da obua
ögretmenlik yıllarında gözde ögrencisi
sunar. Bu barışçı atmosferden sonra
Dimitri Şostakoviç'i "Gelecekteki Rus
ritmik yükselişlerle hızlı (vivace)
bölmeye geçilir. Burada asıl temayı flüt müziginin Mozart'ı" olarak
belirler; tüm bölüme egemen olan bu
tanımlamıştı. Gerçekten de senfoni
alanındaki onbeş eseriyle bu ilgiye layık
tema önce yaylılar, sonra da tüm
oldugunu gösteren Şostakoviç,
orkestra tarafından alınır. Çok canlı
ondokuz yaşında I .Senfoni'si ile
orkestra efektleri, ilginç tonalite
degişimleri (modülasyonlar), çok güçlü hayranlık uyandırmış; biraz politik
vurgulamalı olan -Lenin'in sözlerini
(fortissimo)-çok hafif (pianissimo)
içeren- 2. Senfoni ve devrimin yaratıcı
arasında sert geçişlerle dinamik bir
güç olarak tanımladıgı 3. Senfoni'den
gerilim yaratılır. Dramatik bir genel
susuşun ardından viyola, viyolonsel ve sonra 4. Senfoni çok modern
görüldügü için programdan
kontrbasların onbir kez ısrarla
tekrarladıkları kromatik motif giderek kaldırılmıştı. Şostakoviç de 1 937'de
klasik formda, kolay anlaşılır ezgili S.
yükselerek -bir ereseende ile
Senfoni'yi besteledi. 1 936'da tümüyle
fanfarların zafer çagrısına ulaşır.
gözden düşmüş olan, "Lady Macbeth"
Minör tonda başlayan 2. Bölüm, pek
operası nedeniyle de dönemin resmi
hızlı olmayan (AIIegretto) tempoda,
hüzünlü ve melankolik bir matem
yayın organı Pravda'da sert
eleştirilerle karşılaşan Şostakoviç S.
havasındadır. Agır ritmli basit ana
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konserde tüm Sovyet müzikçileri hazır
Senfoni'siyle yönetimin yeniden
bulunuyordu: Şostakoviç, Haçaturyan,
sempatisini kazandı. Besteci
Kabalevski, Kogan gibi ünlülerin
partisyanun başına şu sözü yazmıştı:
izlediği programın doruk noktası ise
"Senfonimin teması, kişiliğin
Şostakoviç'in S. Senfoni'siydi. .. Son
dayanıklılığıdır. Başlangıcından sonuna
notalarla başlayan çılgınca alkışlar,
kadar lirik yapıda olan bu bestenin
sahneye çağrılan Şostakoviç ile daha
merkezinde, tüm deneyimlere sahip
da artıyordu. 1 936'da Şostakoviç'i
bir adam görünür. Final ise, daha
yerden yere vuran devletin resmi
önceki bölümlerin trajik şekilde
organı Pravda gazetesinde, ünlü
yansıyan gerilimli gücünü iyimserliğe
kemancı Leonid Kogan yazdığı yazıda,
ve yaşama sevincine dönüştürür."
New York Filarmoni Orkestrasını ve
Yevgeni M ravinski yönetimindeki
şefini övüyor; Scherzo'daki virtüozluğu
Leningrad Filarmoni Orkestrası
tarafından ilk kez 2 1 Kasım 1 937 günü ve ateşli ritmierin ustaca kullanımını,
ağır bölümdeki felsefi yorumu;
seslendirilen S. Senfoni, Sostakoviç'in
dünya çapında üne kavuşmasını sağladı: finaldeki dramatik yoğunluğu son
yılların en önemli müzik olayı olarak
Besteci daha önceki eserlerinin
kutluyordu ... 9 Ağustos 1 97S günü ise
şekilselliğinden kurtulmuş, kendi dilini
Amerika'da, Boston Senfoni
konuşmağa başlamıştı. Alışılmamış
Orkestrası'nın konseri sırasında Rus
ölçülerde yoğun ve dramatik bir
şef ve viyolonselist Mistislav
yaşamla dolup taşan eser tınısal
Rostropoviç dinleyicilere,
değişkenliği yanında, hiçbir an
Moskova'dan telefonla Şostakoviç'in
gerilimini yitirmiyordu.
ölüm haberini aldığını söylüyor ve
Eleştirmenlerden Aleksey Tolstoy,
"Dünyaya ulaşan bu avuç dolusu tınılar programı değiştirerek besteci'nin S.
Senfoni'sini yönetmeğe başlıyordu ...
ve düşüncelerle bizim çağımız
Şostakoviç'in ölümünden yirmi yıl
şereflenecek! Böyle sanatçıları
sonra New York Filarmoni Orkestrası
yetiştirdiğimiz için bizim halkımız
yine bestecinin S. Senfoni'sini
şereflenecek!" diye yazıyordu. Berrak
Uluslararası Istanbul Müzik
işlenişi ve anlaşılır çoksesliliği
nedeniyle, güçlü tınısal zirvelere karşın Festivali'nde seslendiriyor....
Dimitri Şostakoviç'in, "Bir Sovyet
belirli bir saydamlık gösteren senfon i
sanatçısının yerinde bir eleştiriye
böylece "modern müziğin klasiği"
cevabı" başlığını verdiği S. Senfoni dört
olarak nitelendiriliyor; bestecinin
bölümden oluşur: 1 . Bölüm orta hızda
biyografisini yazan Ivan Martinof, "S.
(Moderato), 4/4'1ük ölçüde ve enerjik
Senfoni'sinden bu yana kendine özgü
yapıdadır. Hemen, tempo yavaşça
stilini bulan Şostakoviç'in bu
artarken birinci kemanlar temayı
eserindeki klasik mükemmellikle
duyurur, sonra da sürdinli olarak
dünya senfoni edebiyatının en önemli
sergiler. Yeni tonal renklerle beliren
örnekleri arasında yer alabileceğini"
belirtiyordu .... 1 929'da, Rus besteci ve tema lirik bir ortamda gelişir. Ancak
zaman zaman dramatik gerilimlerle
pedagoglarının en kıdemlisi olarak
kesilen bölümde Şostakoviç'in etkili
Aleksander Glazunof, New York'ta
orkestrasyonu ilgi çeker. Gelişimin
kendisinden, 1 9 1 7 devriminden sonra
Sovyet müziğinin bir tahlilini yapması
başında tekrar beliren tema bu kez
tehdit edici tavırdadır.
istendiğinde, hemen Dimitri
Şostakoviç'i anlatıyor ve onun, şimdiki 2. Bölüm neşelice (AIIegretto)
ve gelecekteki en önemli kişi olduğunu tempoda ve 3/4'1ük ölçüdedir.
Başlığında belirtilmemesine karşın bir
vurguluyordu.
Scherzo havasında, kontrbasların
Bundan 30 yıl sonra, 1 9S9
şakacı kullanımıyla eğlenceli, zarif bir
Ağustos'unda müzik dünyasının tüm
Avusturya köy dansı -Laendler
dikkati Moskova'ya çevrilmişti. Bu
stilinde gelişir. Bas yaylılarla tiz üfleme
festivalde yine dinieyecek olduğumuz
çalgıların diyalogu da hafif, canlı bir
New York Filarmoni Orkestrası
ortam yaratır.
Moskova Konservatuarı'nın Bolşoy
Salonu' nda, Leonard Bernstein ( 1 9 1 8- 3. Bölüm ağır (Largo) tempoda, 4/4'1ük
ölçüdedir. Sekiz sesli olarak yaylı
1 990) yönetiminde konser verecekti.
çalgılarla başlayan lirik bölüm, daha
Başarılı Avrupa turnesi sonundaki bu

sonra trajik tutkuda bir ortama da
ulaşacak, melodinin değişmez gibi
görünen yapısı çeşitli tahta üfleme
çalgılar arasındaki içten diyaloglada
canlanacaktır. Geniş bir kreşendo ile,
ilk güçlü doruk noktasına varıldığında,
piyano ile ksilafonun heyacanlı katkısı
da artar. Bölüm girişteki sakin havaya
ulaşarak yavaşca sona erer.
4. Bölüm, pek hızlı olmayan (AIIegro
non troppo) tempoda ve 4/4'1ük
ölçüdedir. Trombon ve tuba
tarafından ilan edilen bu final,
timpaninin gökgürültüsü gibi eşliğiyle
gelişir. Daha sonra sakinleşen ortamda
ana tema bir org havasında duyurulur.
Senfoni, davulların sakin eşliğinde
parlak sona ulaşırken neşeli ve güvenli
bir hava oluşmuştur. (Süre 44')
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Müzik Direktörü: KURT MASUR, Music Direccor

NEW YORK PHILHARMONIC

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki
en eski orkestra olan ve 1 992-93
konser mevsiminde 1 50. yılını
kutlayan New York Filarmoni
Orkestrası, aynı zamanda dünyanın da
en eski orkestralarından biridir.
Orkestra kurulduğu yıl olan 1 842'den
beri de Amerika'nın müzik yaşamında
önemli bir rol oynadı; her dönemde
yeni müziği destekledi, önemli
besteleri seslendirdi ve Dvorak'ın
Yeni Dünyadan Senfonisi gibi birçok
eserin ilk seslendirilişini yaptı.
New York Filarmoni Orkestrası
bugün, 35 hafta süren abonman
konserleri sırasında, çoğu Lincoln
Merkezi'deki Avery Fisher Hall'da
olmak üzere yılda 200 kadar konser
vermekte; programlarda klasik
repertuarın yanı sıra çağdaş
bestecilerin eserleri de yer
almaktadır. Mahler, Toscanini,
Bernstein, Boulez ve Mehta'nın değişik
etkilerini yaşamış olan bu orkestraya,
1 99 1 Eylül'ünde müzik direktörü
olarak atanan Kurt Masur da kendi
kişiliğini getirdi. Anton Rubinstein,
Çaykovski, Dvorak, Richard Strauss,
Rahmaninof ve Stravinsky gibi
besteciler, şefler ve solistler
orkestranın konserlerine katıldı.
Amerika'daki ilk turnesini 1 882 yılında
Leopold Damrosch ile yapan New
York Filarmoni, ilk Avrupa turnesini
de Walter Damrosch'un yönetiminde
1 920'de gerçekleştirdi. lik plağın ı
1 9 1 7'de dolduran New York
Filarmoni'nin bugün SOO'den fazla
kaydı vardır. Radyo ve televizyonda
yaptığı programlar dinleyicinin
artmasını sağlamış, Leonard
Bernstein'ın CBS'de yönettiği Gençlik
Kanserleri, eğitim programları dalında
birçok ödül kazanmıştır. Orkestra,
1 976'dan itibaren PBS'de yayınlanan
"Lincoln Merkezi'nden Canlı Yayın"da
sıksık yer almaktadır. 1 965 yılında
New York'daki parklarda halka
•

Anton Webern ( 1 883- 1 945)
"lm Sommerwind"
Büyük Orkestra için ldil Idyll for Large ürehescra
Samuel Barher ( 1 9 1 0- 1 98 1 )
Orkestra için 2. Deneme, Op. l 7 Second Essay for Orchesrra, Op. 1 7
Ara Inrermission
Gustav Mahler ( 1 860- 1 9 1 1 )
Senfon i No. l , Re Majör Symphony No. l in D

Major*

Langsam, schleppend; Sehr gemaechlich; Belebtes Zeitmass
Kraeftig bewegt, doch nicht zu schne/1
Feier/ich ımd gemessen, ohne zu schleppen
Stiirmisch bewegt
23.6.1995, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük

Salon, 19.00

Atatürk Culr u ral Centre, Grand Hall, 7.00 pm

AEG

DAIMLER B ENZ
Mercedet-Benı Türk A.Ş,

+

Daimier-Senz lndustne Daımler-Benz Aerospace Motor Türbin Sanayi

Katkılarından dolayı DAIMLER-BENZ AG. MERCEDES-BENZ TORK A.Ş., DAIMLER-BENZ
INDUSTRIE AEG, DAIMLER-BENZ A EROSPACE HA VA VE UZA Y TEKNOLOJILERİ A. Ş. ve
MTU MOTOR TORBIN SANA YI VE TİCARET A.Ş.ne teıekkiir ederiz.
We are gratefu/1 to DAIMLER-BENZ AG, MERCEDES-BENZ TORK A.Ş., DAIMLER-BENZ
INDUSTRIE AEG, DAIMLER-BENZ A EROSPACE HA VA VE UZA Y TEKNOLOjiLERI A.Ş. ve
MTU MOTOR TORBIN SANAYI VE TICARET A.Ş for their co11tributions.
*New York Filarmoni Orkestrası tarafından pla�a doldurulmuş olup halen satılmaktadır.

Recorded by the New York Philharmonic a11d current!y available.

CITIBANKO
New York Filarmoni Orkestrası'nın

1995 Avrupa turu CITIBANK'in de�erli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

The New York Philharmonic's 1 995 European tour is made possible, in part, by a generous grant from
C/TIBANK.

New York Filarmoni Orkestrası'nın programları kısmen New York Eya/eti Sanatlar Konseyi fonlarıyla
gerçekleşmekte ve Washington D. C 'de bulunan ve federal bir kurum olan National Endowment for the
Arts'ın ba�ışlarıyla destek/enmektedir.

Programmes of the New York Philharnıonic are nıade possible, in part, with public funds from the New York State
Council o/the Arts and supported by a grant from the National Endowment for the Arts iıı Washingto11 D. C., a
federal agency.
STEINWA Y Piano
New York Filarmoni Orkestrası, Müzik Direktörü Kurt Masur ile birlikte sadece Teldec için plak
do/durmaktadır.

The Neu• York Philharnıonic, with Music Director Kurt MaSIIr, records exclmively for Teldec.

New York Filarmoni Orkestrası ayrıca Deutsche Grammophon, London, New World,
için de plak do/durmaktadır.

RCA

ve Sony C/assical

The New York Philharnıonic also records for Deıttsche Grammophon, London, New World, RCA, and Sony
Classical.
İjbirliğinden dolayı UNITED STATES INFORMATION SERVICE, Atıkara'ya tqekkiir ederiz.
We are gratefrd to UNITED STATES INFORMATION SERVICE, Ankara for their cooperation.
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ücretsiz konserler veren orkestranın
bu etkinligini bugüne kadar 1 2
milyondan fazla kişi izlemiştir. Central
Park'ta 5 Temmuz 1 986'da verdigi
Hürriyet Haftası Konserini 800.000
kişi dinlemiş ve bu olay, tarihte en
fazla izleyici çeken bir klasik müzik
konseri olmuştur.
• The New York Philharmonic, the

oldesr symphony orchestra in the
United States and one of the oldesr in
the world, celebrated its 1 5 0th
Anniversary Season in ı 992-93. The
Philharmonic has played a leading role
in American musical life since i ts

Parks Concerrs, free public concerrs in
the parks of New York City that have
si nce been attended by more than ı 2
million people. The orchesrra's Liberry
W eekend Concerr in Cemral Park on
July 5, 1 986, drew 800.000 listeners,
the largest audience for a classical music
concert in hisrory.

N EW YORK F I LARMONI
O R K ESTRASI
1 995 AVRUPA TURN ESI
N E W YOR K P H ILARMONIC
1 99 5 EUROPEAN TOUR

founding in 1 842. The orchesrra has

Müzik Direktörü: KURT MASUR,

always championed the new music of i ts

Music Direcror

time, giving many i mportanr works,

Onur Şefi: LEONARD BERNSTEIN,

such as Dvorak's New World

Laureate Conductor, ı 94 3 - ı 990

Symphony, their fırst performances.
Today, the Philharmonic plays some

Kemanlar Violins
Glenn Dicterow, Konsertmayster

200 concerrs a year, most of rhem in

Concertmaster

Avery Fisher Hall, Lincoln Center,

(The Charles

Anna Rabinova
Daniel Reed
Mark Schmoockler
Melissa Kleinbart++
Sandra Park++
Viyolalar Violas
Cynthia Phelps, Grup Şefi Principal
(The Mr. and Mrs Frederick P. Rose Chair)

Rebecca Young*
l rene Breslaw**
Oorian Rence
Katherine Greene
Dawn Hannay
Gilad Karni
Peter Kenote
Barry Lehr
Kenneth M irkin
Judith Nelson
Robert Rinehart
Viyolonseller Cellos
Lorne Munroe, Grup Şefi Principal
(The Fan Fox and Leslie R. Samuels Chair)

Alan Stepansky*
Gerald K.Appleman**
Charles Rex, 2. Konsertmayster
Evangeline Senedetti
season. The pioneering spirit of the
Associate Concertmaster
Bernardo Altınann
orchestra continues, with works of major (The William Petschek Family Chair)
Lorin
Bernsohn
contemporary compesers scheduled each Kenneth Gordo , KonsertmaysterYard.
Paul
Clement+
season.
Assistant Concertmasrer
Valentin Hirsu
Kurt Masur became Music Direcror of
Enrico Di Cecco
Avram
A. Lavin
the New York Philharmonic in
Carol Webb
Thomas
Liberti+
September, ı 99 ı , bringing his personal
Yoko Takebe
Nancy
McRae
stamp ro an orchestra that has felt the
Emanuel Boder
Avron Coleman++
di verse influences of Mahler, Toscanini,
Hae-Young Ham
Qiang Tu++
Bernstein, Boulez and Mehta. Many
Gary Levinsan
Alexander Veltman++
hisroric composers, conductors and
Newton Mansfield
soloists have performed with the
Kerry McDermott
Kontrbaslar Basses
Philharmonic, including Anton
Gino Sambuco
Eugene Levinson, Grup Şefi Principal
Rubinstein, Tchaikovsky, Dvorak,
Allan Schiller
(The Redfield D. Beckwith Chair)
Richard Strauss, Rachmaninoff and
Fiona Simon
Jon Deak*
Stravinsky. The orchestra undertook i ts
Richard Simon
Orin O'Brien
fırst domestic tour in ı 882 under
Oscar Weizner
James V.Candido
Leopold Damrosch and its fırst
Donald Whyte+
William Blossom
European tour under Walter Damrosch
Sharon Yamada
Walter Botti
E. Culpeper Chair)

during the 3 5 weeks of i ts subscription

in 1 920.

Mark Ginsberg, Grup Şefi Principal
Vladimir Tsypin**
than 800 albums since its fırst recording
Jacqueş Margolies+
in ı 9 ı 7 . More than 200 recordings are
Oscar Ravina

The Philharmonic has recorded more

available today. Radio and television

Matitiahu Braun
Marilyn Dubow
Philharmonic's audiences. A television
Martin
Eshelman
series hosted by Leonard Bernstein, the
Michael
Gilbert
CBS Young People's Concerts, won
Judith
Ginsberg
innumerable awards for educarionaJ
programming. Since 1 976, the orchestra Nathan Goldstein
Lisa Kim
has made frequent appearances on PBS's
Myung�Hi Kim
"Live from Lincoln Center" series.
In 1 96 5 , the Philharmonic launched the Hanna Lachert

have furrher expanded the

Randali Butler+
Lew Norton
Michele Saxon
John Schaeffer+
Stephen Sas++
Flütler Flutes
Jeanne Baxtresser, Grup Şefi Principal
(The Lila Acheson Wallace Chair)

Sandra Church*
Renee Siebert
Mindy Kaufman
Pikolo Piccolo
Mindy Kaufman
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Obualar Oboes
Joseph Robinson, Grup Şefi Principal

Timpan i
Roland Kohloff, Grup Şefi Principal

srring players who are lisred

(The Alice Tully Chair)

(The Carlos Mose/ey Chair)

alphaberically.

Sherry Sylar*
Robert Botti

Morris Lang*

Ingiliz kornosu English horn
Thomas Stacy
Klarnetler Ciarioers
Stanley Drucker, Grup Şefi Principal
(The Edna and W. Van A lan Clark Chair)

Peter Simenauer*
Michael Burgio+
Stephen Freeman
Naomi Drucker++
Mitchell Estrin++

Vurma çalgılar Percussion
Christopher S. Lamb,
Grup Şefi Principal
(The Constance R. Hoguet Friends of the
Philhannonic Chair)

Morris Lang
Daniel Druckman
Erik Charlston++
Arp Harp
Sarah Bullen, Grup Şefi Principal
Ruth Negri

Mi bemol Klarnet E-flar Clariner
Peter Simenauer

Klavyeli çalgılar Keyboard

Bas klarnet Bass dariner
Stephen Freeman

Klavsen Harpsichord
Lionel Party+

Fagotlar Bassoons
Judith LeCiair, Grup Şefi Principal

Piyano Piano
Harriet Wingreen
Jonathan Feldman+

(The Pe/s Family Chair)

David Carroll*
Leonard Hindell
Bert Bial
Kontrfagot Conrrabassoon
Bert Bial
Kornolar Horns
Philip Myers, Grup Şefi Principal
(The Ruth F. and Alan]. Broder Chair)

Jerome Ashby*
L.William Kuyper**
R.AIIen Spanjer
Erik Ralske
Howard Wall
Robert Carlisle++
Richard Hagen++
Trompetler Trumpers
Philip Smith, Grup Şefi Principal
(The Paula Levin Chair)

Robert Sullivan*
Vincent Penzarella+
James Wilt
Kenneth DeCarlo++
John Abbracciamento
Trombonlar Trombones
Joseph Ailesi, Grup Şefi Principal
Nitzan Haroz**
David Finlayson
Bas trombon Bass rrombone
Donald Harwood
Tuba
Warren Deck, Grup Şefi Principal

(In Memory ofPaul]acobs)

Turne Şef Yard. Tour Assisranr
Conducror

Leslie Dunner
Orkestra Personel Müdürü:
Cari R.Schiebler
Orchesrra Personnel Manager

revolving searing merhod for secrion

Webern: lm Sommerwind
Viyanalı varlıklı bir ailenin oğlu olan
Anton von Webern felsefe ve
müzikoloji öğrenimi görmüş, 1 904'te
Schönberg'in öğrencisi olmuş, atonal
ekole uygun eserler yazmıştır. Webern
çağdaş müziği etkilemiş; Boulez, Nono,
Maderna, Stockhausen gibi günümüzün
ünlü bestecilerinin yanı sıra pekçok
genç besteci onu izlemiştir. Yakın
zamanlara kadar, Webern'in ilk önemli
bestesi olarak 1 908'de yazılan Op. l
Passacaglia sayılmaktaydı. Ancak
Amerika'da, Dr. Hans Moldenhauer
bestecinin yeni eserlerini bulmuştur.
Washington'un Spokane kentinde
Webern'in eserlerini içeren
Moldenhauer Arşivi'ni kuran bu müzik
uzmanına 1 96 1 'de, Avusturya'da
oturan Webern'in akrabaları bazı el
yazması notalardan sözetmiştir.
Araştırmalar sonucu, 1 945'te bir
Amerikan askerinin serseri kurşunuyla
ölen Webern'in 1 904'de yazmış
olduğu "lm Sommerwind" adlı eser
gün ışığına çıkmıştır. (Süre 1 2')

Personel Müdür Yard.: John Schaeffer+ 1------
Barber: 2. Deneme
Associare Orchesrra Personnel Manager
Kütüphaneciler Librarians
Lawrence Tarlow, Şef Principal
John Perkel**
Thad Marciniak+
Sahne Sorumlusu: Louis J.Patalano
Srage Represenrarive

Yönetim Kurulu Başkanı:
Stephen Stamas, Chairman
Başkan: H.Frederick Krimendahl ll,
Presidenr

Idari Müdür: Deborah Borda,
Execurive Direcror

* Yardımcı Grup Şefi
Associare Principal

** Grup Şefi Yardımcısı
Assisranr Principal

+ Izinli On leave
++ Yerine Replacemenr
New Filarmoni Orkestrası, alfabetik
yazılmış olan yaylı çalgılar bölümünde
döner oturma metodu uygulamaktadır.
The New York Philharmonic uses rhe

Altı yaşında ilk müzik derslerine
başlayan, yedi yaşında ilk bestelerini
yazan Pennsylvannia (Amerika)
doğumlu Samuel Barber, teyzesi ünlü
kontralto Louise Homer tarafından
teşvik edilmiştir. On yaşında kilisede
org çalan Barber, ondört yaşında
Curtis Enstitüsü'nde ciddi öğrenime
başlamış; Rosario Scalera ile
kompozisyon, Fritz Reiner ile şeflik
çalışmıştır. Daha sonra Viyana'da şan
öğrenimi de yapan Barber 1 935'te şan
resitali de vermiştir. 1 928 ve 1 93 3
yıllarında Columbia Üniversitesi'nin
Bearns ödülüne değer görülmüş,
1 935'te Pulitzer ödülünü kazanarak
Avusturya ve ltalya'da birkaç yıl
kalmıştır. Bu yıllardaki eserlerinden
Op.9 Senfoni'si Roma'da Molinari
tarafından 1 936'da ilk kez
seslendirilmiş; 1 937'de, Salzburg
festivalinde ilk çalınan Amerikan
bestesi de bu eser olmuştur. 1 93 5'te
ltalya'da Toscanini ile tanışan Barber,
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ona bazı eserlerini göstermiş, üç yıl
sonra - 1 938 de- Toscanini, Barber'in
Op. l 1 Adagio'sunu ve Op. l 2 Essay'ini
NBC Senfoni Orkestrası'na ilk kez
çaldırmış, sonra da Güney Amerika
turnesinde yer alan ilk Amerikan eseri
Adagio olmuştur. 1 939'da Curtis
Enstitüsü'ne öğretmen olarak dönen
Barber, bu görevinde 1 942'ye kadar
kalmış, sevmediği öğretmenliği
bırakmıştır. 1 943'te Amerikan Hava
Kuvvetleri'ne katılacak olan Barber'in
o yıllarda yazdığı en önemli eseri
2.Deneme'dir (2. Essay).
Ülkenin ilk ulusal bestecilerinin
yeraldığı Boston Ekolü'nden olan
Barber'in 1 942'de tamamladığı 2.Essay
ilk kez 1 6 Nisan 1 942'de New York'ta
seslendirilmiştir. I .Essay gibi tek
bölümlü, neşeli bir eser olan 2.Essay canlı bir Scherzo biçiminde olan
birincinin aksine- pastoral
karakterdedir; ancak parlak bir Fugato
ile arada canlanır ve güçlü bir ilahi
havasında -tipik Amerikan
vurgulamalarıyla- sona erer. (Süre 1 O')

Günlerinden, Çiçekler, Meyva ve
Diken Parçaları", ikinci bölüm ise
"Insanlık Komedyası" olarak, ayrıntılı
bir açıklama ile konser dinleyicilerine
sunuldu. Ancak eserin yanlış
anlaşıldığını görünce açıklamaları
kaldırdı.
4/4'1ük ölçüdeki, Re minör tonda
başlayan 1 . Bölüm "Ağır,
sürüklenerek; çok gösterişli; canlı
zaman ölçüsünde" temposu ile
belirlenmiştir. Bölüm doğanın, bu aynı
süreklilikte giden ağır ve esrarlı sesiyle
sabahı n erken saatinde uyanışını
canlandırır. Yaylı çalgıların armonik
sesle duyurdukları bu hava, sesi
uzaktan gelen bakır üfleme çalgıların
guguk kuşlarını yansıtmasıyla renklenir.
Sonra kornoların çaldığı basit bir
sabah ezgisi belirir. Daha sonra bu
bölüme, Mahler'in "Bir Gezgin'in
Şarkıları" adlı eserinde kullandığı "Bu
sabah tarlalarda gezdim" şarkısının
teması hakim olur. Hayata ve doğaya
bağlılığın işlendiği bu şarkı aydınlık,
tasasız karakteriyle kendine bağlı yan
temalarla gelişir.
�------ 1 2. Bölüm 3/4'1ük ölçüde, La majör
Mahler: Senfoni No. 1
�------ l tonda başlar. "Güçlü bir hareketle,
Müzik dünyasında orkestra şefi olarak ancak çok hızlı değil" temposuyla bu
Scherzo bölüm, daha çok Vals ile
ün kazanan, 1 888'de Budapeşte
Laendler karışımı bir dans
Kraliyet Operası, 1 89 1 'de Hamburg
havasındadır. Problemsiz olarak gelişir.
Orkestrası, 1 897'de Viyana Operası,
Bas partisi üzerinde neşeli bir
1 907'de New York Metropolitan
Laendler ezgisi yükselir. Sevimli ve
Operası şefliklerini yapan Mahler'in
çeşitli besteleri arasında en önemlileri pastoral Trio bölümünde de sezilen
Alp yöresi atmosferi bölüme
senfonileridir. Dokuz senfoni yazan,
egemendir. lik yorumlarda kullanılan
onuncuyu tamamlamadan bırakan
özgün başlığı "Pupa Yelken"e uygun
Mahler ancak yüzyılımızın ikinci
biçimde bölüm sona erer.
yarısında müzikseverlerce tanınmaya
4/4'1ük ölçüdeki, Re minör tondaki
başlandı. Senfonilerinde olayları değil,
"Törensel ve ölçülü, sürüklenmeden"
yaşam ve ölüm korkusunu, insan
tempo belirlemesiyle başlayan 3.
varlığının yalnızlığı ile kuşkusunu,
Bölümde (Insanlık Komedyası), 1 7.
doğayı anlamanın zorluluğunu
yüzyıl ressam ı Jacques Callot'un
orkestranın geniş olanaklarıyla
"Avcının Cenaze Töreni" adlı
araştıran Mahler, kökü romantizmde
gravüründen esinlenilmiştir. Şakacı
fakat modern çağla yakından ilgili bir
aynı zamanda korkulu bir rüya gibi,
bestecidir. Jean Paul'ün "Titan" adlı
hayvanlar avcının tabutunun
romanından esinlenerek 1 888 yılında
tamamladığı 1 . Senfoni'si de bir "Doğa çevresinde toplanmıştır: Tavşanlar
flamalar taşımakta; kedi, karga ve
ve Insan Senfonisi"dir. Bir saate yakın
süren eser 1 889'da Budapeşte'deki ilk baykuşlardan kurulu bando takımı
cenaze marşını çalarken, diğerleri ağır
yorumunda "Iki Bölümlü bir Senfonik
adımlarla yürümektedir. Cenaze marşı,
Şiir" başlığıyla çalındı. Mahler, 1 893
herkesin bildiği kanon biçimindeki ünlü
Hamburg ve 1 894 Weimar'daki
çocuk şarkısı "Freres Jacques" alaycı
seslendirilişlerinde ise "Titan" adını
verdiği, aslında beş bölümlü olan eseri bir üslupta çalınır. Timpaninin kısık
vuruşları eşliğinde kontrbas ve
ikiye böldü: lık bölüm "Gençlik

viyolonselin sürdinli olarak
duyurdukları marş, sürekli tekrarlanır.
Tema diğer çalgılara da geçer. Beliren
karşı temaya timpani ve ziller de
katılır. Kanonun tekrarıyla yaratılan
monoton hava, bölümün ortasında
zarif bir ezgi ile kesilir: Bu ezgi, yine
bestecinin "Bir Gezgin'in
Şarkıları"ndan "Yolda bir ıhlamur ağacı
var" adlı liedidir. Ancak bölümünün
sonunda yine cenaze törenine
dönülür. Mahler, kendi açıklamasıyla
"Bu kötü bandonun yarattığı izienimin
dünyanın çiğliğini, bayalığını ve
alaycılığını yansıttığını" belirtir.
Ara vermeden, adeta ihtarsız giren 4.
Bölüm, yine 4/4'1ük ölçüdeki, "Fırtına
hızında" tempolu final Do, Si, Re
bemol, Fa, La bemol'den oluşan
uyumsuz (disonans) tiz bir akorla
başlar. Mahler bunu, "derinden
yaralanmış bir kalbin haykırışı" olarak
tanımlar. Bölüm bestecinin program
açıklamasına göre "Cehennemden
Cennete Geçiş"i canlandırır: "Varoluş
cehennem, acının ve kederin aşılması
da cennettir"; böylece eserin
kahramanı zafere ancak ölümle
ulaşacaktır. Vahşi hızla koşuşan yaylı
çalgıların üstünde üfleme çalgıların
marş motifi yükselir. Zarif ve hafif
biçimde kemanlarda duyulan ikinci
tema ise, sanki bir kurtuluş gibi
birincisiyle kontrast oluşturur. Kısa
süren bu kurtuluş, kornoların tehdit
üslubundaki tutkulu ve güçlü bir motifi
ile kesilir. Fırtına bir ara durulur; Re
majör tonda parlak, içaçıcı doğa motifi
belirir: Birinci bölümdeki bu doğa
temalarının yeni biçimde işlenişiyle ve
yedi kornonun törensel bir çoşkuyla
sunduğu zafer havasıyla eser sona
erer. (Süre 52')
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I GOR OI STRAKH,

O H< ll l s I H 1\ S - Ul \ ;\IB I· H ;\l l S I < - H I < l l A l

keman-viyola violin-viola

AYLA E RO URAN,
VALERY OI STRAKH,

keman violin

keman-viyola violin-viola

WAL TER NOT HAS,

viyolonsel cello

NATALIA ZERTSALOVA,

piyano piano

,-----�r---------------------------

IGOR OISTRA K H

David Oistrakh'ın oglu v e ögrencisi
olan lgor Oistrakh 1 93 1 'de Odessa'da
dogdu. 1 949'da Budapeşte Uluslarlar
Yarışması ile 1 952'de Wieniawski
Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı.
Batı dünyasındaki ilk konserini
Londra'da Royal Albert Hall'de verdi
ve bunu ABD, Avrupa, Kanada, Güney
Amerika, Japonya ve Avustralya
turneleri izledi. Klemperer, Reiner,
Karajan, Ormandy, Giulini, Solti,
Maazel, Ozawa, Rozdestvenski ve
David Oistrakh'ın yönetimindeki
birçok ünlü orkestra eşliginde çalan
sanatçı, Pablo Casals ve Yehudi
Menuhin ile de konserler verdi. 27 yıl
boyunca babası David Oistrakh ile ikili
olarak çalan ve plaklar dolduran lgor
Oistrakh, 1 976'da babasının
ölümünden sonra bu gelenegi, çeşitli
keman yarışmalarında ödül kazanmış
olan oglu Valeri ile sürdürmektedir.
1 968 yılından itibaren senfoni ve oda
orkestralarını yöneten sanatçı EMI,
DGG, Decca, RCA. Collins fırmaları
ile plak doldurmaktadır. Eşi piyanist
Natalia Zertsalova ile birlikte,
doldurdukları Beethoven sonatları için
Bonn'daki Beethoven Dernegi Şeref
Üyesi ödülünü, Mozart keman
sonatları nedeniyle de Viyana Mozart
Akademisi Wiener Flötenuhr ödülünü
aldılar.
lgor Oistrakh'ın aldıgı diger ödül ve
ünvanlar arasında Kraliyet Müzik
Kolej i Şeref Üyeligi, Sovyetler Birligi
Halk Sanatçısı, Yaylı Çalgılar
Öğretmenleri Avrupa Birligi Rusya
Böl ümü Başkanlıgı, Ysaye Vakfı Şeref
Üyeligi, Cesar Frank Vakfı Başkanlığı
ile Çaykovski, Kraliçe Elisabeth,
Wieniawski ve Cari Flesch keman
yarışmaları jüri üyelikleri
bulunmaktadır.
•

]ohannes Brahms ( 1 83 3 - 1 897)
Sonat No.2, La Majör Op. l 00 Sonara No.2 in A Major, Op. l 00
A llegro amabile
Andan/e tranquillo-Vivace
Allegretto grazioso ( quasi andante)
Ayla Erduran, keman violin - Natalia Zerrsalova, piyano piano

]ohannes Brahms
Üçlü, Mi Bemol Majör Op .40 Trio in E

Fiat Major, Op.40

Arıdante-Poco pitt animato
Scherzo (Allegro-Molto meno Allegro-Allegro)
Adagio mesto
Fina/e: A llegro con brio
Valery Oistrakh, keman violin-lgor Oistrakh, viyola viola-Natalia Zerrsalova, piyano piano

Ara In cermission
johannes Brahms
Beşli, Fa Minör Op.34 Quincec in F Minor, Op.34
Allegro non troppo
A ndante, un poco adagio
Scherzo (AIIegro)-Trio
Fina/e: Poco sostermto-AIIegro non troppo-Presto, non troppo
24.6. 1 995,

Aya Irini Müzesi,

�

1

· Museum, 7 .00 pm

O S M A N L I B A N K A S I A.S.

Katkılarmdan dolayı OSMANLI BANKASI A.Ş.ne tqekkiir ederiz.
We are grateful to OSMANLI BANKASI A . Ş. for their contributions.
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Rene Benedetti ile dört yıl çalıştı ve
mezun
olduktan sonra, New York'ta
Igor Oiscrakh was born in Odessa in
Ivan Galamian ve Zino Francescatti'nin,
ı 93 ı . He won fırst prizes in the
Moskova'da da David Oistrakh'ın
Budapest I nternational Compericion in
ögrencisi oldu. 1 957'de Uluslararası
ı 949 and the Wieniawski I nternational
Wieniawski Yarışması'nı kazanan
Competition in ı 95 2 . He gave his
Erduran, Polonya'da plaklar doldurdu.
debut concerc at the Royal Alberc Hall
ABD,
Kanada, Güney Amerika,
in London and this was followed by
Ingiltere,
Rusya, Almanya, !sviçre,
concert tours throughout USA, Europe,
Hollanda ve Finlandiya'da konserler
Canada, South America, ]apan and
verdi; Ernest Ansermet, Gennadi
Australia.
Rozdestvenski, Karel Ancerl, Paul
Igor Oistrakh has performed with the
Kletzki, Michel Plasson, Armin Jordan
world' s grearest orchescras under
gibi şefierin yönetimindeki Londra
Klemperer, Reiner, Karajan, Ormandy,
Senfoni, Suisse Romande, Çek
Giulini, Solci, Maazel, Ozawa,
Filarmoni, Berlin (RIAS) Radyo Senfoni
Rozhdesrvensky and David Oistrakh.
orkestraları
eşliginde çaldı. Yehudi
He has also performed together with
Menuhin,
Henryk
Szeryng, Andre
Pablo Casals and Yehudi Menuhin. For
Navarra, lgor Oistrakh, Valery
27 years he played in a unique duo wich
Oistrakh ve Victor Pikaizen ile
his father making several recordings.
konserler verdi. 1 958'de Brüksel'de
Following the death of his father in
Belçika Kraliçesi Elisabeth'in hazır
ı 976, he has continued rhe family
bulundugu konserde Ulvi Cemal
rradirion wirh his son Valery Oiscrakh
who is, h imself, a prize-winning concert Erkin'in keman konçertosunun
Avrupa'da ilk çalınışını bestecinin
violinist.
yönetiminde
gerçekleştirdi. Ayrıca
Since ı 968 , Igor Oisrrakh has
Elgar'ın keman konçertosunu
conducced chamber and sympbony
Türkiye'deki ilk kez seslendirdi.
orchestras and recorded for EMI, DGG,
1 979-84 yılları arasında Lozan
Decca, RCA and Collins. His wife,
Konservervatuarı'nda Virtüozluk
Natalia Zertsalova, is his duo pianist
Sınıfı'nda ders veren Ayla Erduran,
and together they have been awarded
1 984'de Carlos Paita yönetimindeki
Honorary Membership of rbe Beethoven
Londra
Filarmoni Orkestrası ile
Society in Bonn for their eecording of
Brahms'ın
keman konçertosunun plak
the complere Beerhoven Sonatas. They
kaydını
yaptı.
1 97 1 'de "Devlet
were also awarded the Wiener Flotenuhr
by the Vienna Mozart Academy for their Sanatçısı" ünvanı verilen sanatçı ayrıca
eecording of the complete Mozart Violin Harriet Cohen Madalyası, Polonya
Hükümeti Üstün Başarı Madalyası ile
Sonatas.
Alman Hükümeti Beethoven Madalyası
Awards and appointments include
• Son and pupil of David Oistrakh,

sahibidir. Ayla Erduran'ın Bach,
Mozart ve Beethoven gibi klasikierin
yanısıra Bartok, Prokofıef ve
Szymanowski gibi çagdaş bestecileri
kapsayan geniş repertuarı içinde
Saygun, Erkin, Tarcan ve Işıközlü dahil
birçok Türk bestecisinin eseri de yer
almaktadır.
• Ayla Erduran was born in Istanbul.

She srarced her violin studies ar rhe age
of four and gave her firsr public reci ral
when sbe was only ren years old. The
same year, she was admirred to rhe Paris
National Conservatoire where she
srudied under Rene Benederri for four
years. Afrer graduarion, she conrinued
her studies in New York for five years
wirh Ivan Galamian and Zino
Francescarri, and larer in Moscow under
David Oistrakh.
After receiving an award ar rbe
International Wieniawski Comperirion
in ı 95 7, sbe made some recordings in
Poland. She has given concerrs and
made tours in many counrries including
rhe USA, Canada, South America,
England, Russia, Germany, Swirzerland,
Holland and Finland, and performed
wirh prominenr orchesrras like rhe
London Symphony, Suisse Romande,
Czecb Philbarmonic, Berlin (RIAS)
Radio Symphony under such renowned
conducrors as Ernesr Ansermer, Gennadi
Rozhdesrvensky, Kare! Ancerl, Paul
Klerzki, Michel Plasson and Arınin
Jordan. She has also given concerrs wirb
Yebudi Menubin, Henryk Szeryng,
Andre Navarra, Igor Oiscrakh, Valery

Fellow of rhe Royal College of Music,

Oistrakh and Vicror Pikaizen. She also

the citle People's Areise of USSR,

gave the fırsr European performance of

Presideney of the Russian Seetion of the

Ulvi Cemal Erkin's Violin Concerco in

European Sering Teachers Association,

ı 95 8 in Brussels, conducred by rhe

Honorary Member of the Ysaye

composer bimself, in rhe presence of

Foundation, President of the Cesar

Queen Elisabetb of Belgium. Berween

Frank Foundation in Belgium and jury

ı 979-84, she raught the Virruosiry

membership of the most prestigious

Class of rhe Lausanne Conservaroire in

violin competitions, such as the

Swiczerland. In ı 984, she recorded the

Tchaikovsky, Queen Elisaberh,

Brabms Violin Concerto wirh the

Wieniawski and Cari Flesh.

London Philharmonic ürebescra
conducred by Carlos Paira.

AYLA E RDU RAN
Devlet Sanatçısı Srare Artise
Istanbul'da dogan ve keman
egitimine dört yaşında başlayan Ayla
Erduran, ilk resitalini henüz on yaşında
verdi. Paris Ulusal Konservatuarı'nda
•

In ı 97 ı , s he received the ri tl e "State
Artise of Turkey" and her orber awards
include che Harrier Cohen Medal, rhe
Higb Merit Meda! of rhe Polish
Governmenr and rhe Beerhoven Medal
from che German Governmenr.
Ayla Ecduran has an exrensive repercoire
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ranging from the works of Bach, Mozart

Varga Violin Competition in Sion,

Oisrrakh, Yehudi Menuhin and Pablo

and Beerhoven to those of conremporary

Swirzerland.

Casals. As a chamber musician, she plays

compasers such as Bartok, Prokofıef and

Since his debut in 1 976 Valery Oistrakh

in different ensembles such as piano

Szymanowski as well as works by

has given many prestigious concerts in

trios, guarters and quintets, as well as

leading Turkish compasers such as

Europe, the USA, Canada and Australia

with her son, Valery Oisrrakh. She has

Saygun, Erkin, Tarcan and Işıközlü. She

under the bacon of conductors such as

also given Master Classes at the Royal

also gave the fırst performance in

Yehudi Menuhin, Kurt Masur, Martin

College of Music in London.

Turkey ofElgar's Violin Concerto.

Lovett, Tibor Varga and Gennady
Rozhdestvensky. Valery also plays viola

VALERY O I STRAKH
Kemancı Valeri Oistrakh, büyük
babası David Oistrakh tarafından
kurulan ünlü kemancılar ailesinin
üçüncü kuşağıdır. Babası lgor
Oistrakh, annesi ise piyanist Natalia
Zertsalova'dır. Altı yaşında keman
eğitimine başlayan Valeri,
büyükbabasından da birkaç değerli
ders aldı. Ilk konserini ondört yaşında
anne ve babası ile birlikte çaldığı bir
Bach programı ile verdi. 1 979'da
Moskova'daki Gnessin Müzik
Enstitüsü'ne girdi ve 1 984'te mezun
oldu. 1 985'te Rusya ulusal keman
yarışmasını kazandı; 1 987'de
Almanya' da Markneukirchen, 1 989'da
lsviçre'de Tibor Varga uluslararası
keman yarışmalarında birinci oldu.
1 976'daki ilk konserinden beri
Avrupa, ABD, Kanada ve
.
Avustralya'da Yehudi Menuhin, Kurt
Masur, Martin Lovett, Tibor Varga,
Gennady Rozdestvenski gibi ünlü
şefierin yönetiminde çaldı. Kemanın
yanısıra viyola da çalan sanatçı çeşitli
Avrupa ve Doğu ülkelerinde ihtisas
kursları da vermektedir.

and gives masterdasses in Europe as
well as in some Eastern countries.

•

NATALIA ZERTSALOVA
Moskova'daki Çaykovski
Konservatuarı'ndan, Jakob Flier'in
piyano sınıfından mezun olan Natalia
Zertsalova, henüz öğrenciliği sırasında
Belçika ve Danimarka'da solist olarak
konserler verdi. 1 960 yılından beri eşi
lgor Oistrakh ile ikili olarak konserler
veren Zertsalova, beraber
doldurdukları Bach, Mozart,
Beethoven ve Brahms sonatları için
Beethoven Derneği (Bonn) ve Viyana
Mozart Akademisi ödüllerini aldılar.
Bach'ın klavsen konçertolarının da
kaydını yapmış olan sanatçı ayrıca
Mozart, Haydn, Beethoven,
Mendelssohn piyano konçertolarını
senfoni ve oda orkestraları eşliğinde
yorumladı. David Oistrakh, Yehudi
Menuhin ve Pablo Casals'a piyanoda
eşlik etmiş olan sanatçı, oğlu Valeri
Oistrakh ile verdiği konserlerin
yanısıra, piyanolu üçlü, dörtlü ve
beşlilerde de yer almaktadır. Natalia
Zertsalova Londra'daki Kraliyet M üzik
Koleji'nde de ders vermektedir.
•

• Violonist Valery Oistrakh is the third

generatian of the violin dynasty founded

• Natalia Zeresalova graduated as a

by his grandfather David Oistrakh. His

pianist from the class of Jacob Flier at

Prof. WALTER N OT H AS
• 1 938'de Deggendorfta doğan
Water Nothas, viyolonsel eğitimine
M ünih'te W. Reichardt ile başladı;
daha sonra Paris'te Andre
Navarra'nın, Siena ve Zermart'de de
Pablo Casals'ın öğrencisi oldu. Konser
lisansı diplomasını alarak Paris'teki
öğrenimini tamamladı ve M ünih, Prag,
Kudüs'te yapılan yarışmalarda çeşitli
ödüller aldı. Köln ve Kassel'de kısa
süreler birinci solo-viyolonselci olarak
çalıştıktan sonra 1 965'de, R. Kubelik
tarafından Bavyera Radyo Senfoni
Orkestrası'na aynı görevle davet edildi
ve bu görevi 1 987'ye kadar sürdürdü.
Oda müzikçisi olarak Wilhelm Stross,
Karl Engel, Gerhard Oppitz, Wolfgang
Sawallisch, Yehudi Menuhin, Josef Suk,
lgor Oistrakh gibi sanatçılada çalışan
Walter Nothas ayrıca Eichhorn,
Jochum, Kubelik, Steinberg, Davis,
Bernstein, Keilberth ve Kempe'nin
yönettiği orkestraların konserlerine
solist olarak katıldı.
1 985'de Münih M üzik Yüksek
Okulu'nda ders vermeye başlayan
Nothas, 1 988-89'da da Viyana Müzik
Yüksek Okulu'nda konuk profesör
olarak ders verdi. Sanatçı ayrıca
Almanya, Kanada, Japonya ve Çin'de
kurslar düzenlemekte, ulusal ve
uluslararası birçok yarışınada jüri
üyeliği yapmaktadır.

father is Igor Oistrakh and his morher

the Tchaikovsky Conservatoire in

the pianist Natalia Zertsalova. Valery

Moscow. While stili a student, she

started taking violin lessons at the age

toured Belgium and Denmark as a

• Born in 1 93 8 at Deggendorf, Water

of six, including several precious lessons

soloist. Since 1 960, she has been the duo

Nothas started to study cello at Münich

given by his grandfather, David

partner of her husband Igor Oistrakh.

Oistrakh. At the age of 1 4 , he made his

They have recorded the complete

debut playing Bach with his parents. In

sonaras of Bach, Mozart, Beethoven and

1 979 he became a student of the

Brahms for which they have been

Gnessin Pedagogical Institute in

honoured by the Beerhoven Society

Moscow from which he graduated in

(Bonn) and the Vienna Mozart

1 984. In 1 98 5 he won che First Prize at

Academy. She has also recorded Bach

the All Russian Violin Competition, in

concerti on the harpsichord and played,

1 987 he became prize winner of the

as piano soloisr, concerti by Mozart,

International Violin Competition in

Haydn, Beethoven and Mendelssohn

Markmeukirchen (Germany) and in

wirh chamber and symphony orchestras.

1 989 he was made laureate in the Tibor

She has also performed with David
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uygulanmaktadır. Onun korno, keman
ve piyano için bestelediği Op.40 Mi
with Pablo Casals in Siena and Zermatt.
Bemol Majör Üçlü de, kornonun
He eompleted his studies in Paris with a
yerine viyola, bazen de viyolonsel
diploma of "Lieenee de Coneert". He
alınarak seslendirilmektedir. Brahms
was awarded many prizes in national
gençliğinde korno çaldığı için bu
and international eompetitions in
çalgıya önem vermiş, onu oda müziği
Munieh, Prague and Jerusalem. He
eserlerinde kullanmıştır. Brahms'ın
worked as a fırst solo-eellist for a w hile
Hamburg'ta 1 865'de, 1 Şubat günü
in Cologne and Kassel, and in 1 965 he
annesinin ölümü üzerine bu üçlüyü
yazmağa karar verdiği öne sürülür.
was appoimed fırst solo-eellist by R.
Kubelik to the Bavarian Radio
Aynı yılın Ocak ayında iki piyano için
Symphony ürehescra where he
Valsler'i tamamlayan ve onu Hanslick'e
performed u mil 1 98 7 .
ithaf eden Brahms o yıl Requiem'i ile
As a ehamber musieian he played with
daha çok ilgilenecektir. Ayrıca klasik
Wilhekm Srross, Karl Engel, Gerhard
stile bağımlı olduğunu hisseden yeni,
Oppitz, Wolfgang Sawalliseh, Yehudi
modern kornciarı kabul edemeyen
adlı liedine çok benzer ve bu tema da, Brahms, Op.40 Üçlü'yü eski tip, doğal
Menuhin, Josef Suk and Igor Oistrakh
yine önce piyano, sonra kemanla, bir
and performed as soloist with orchestras
korno için yazmış, gençlik anıları na
ağır valsin ritmik akışında duyurulur.
eonducted by Eiehhorn, Joehum,
sadık kalmıştır. Bu üçlüyü oluşturan
Bu lirik anlatıma karşıtlık oluşturan
her üç çalgıyı da çalabilen Brahms'ın
Kubelik, Steinberg, Davis, Bernstein,
enerjik ve ritmik bir üçüncü tema ise
Keilberth and Kempe. W alter Nothas
bu eseri de yapısı bakımından değişik
gelişirnde önem kazanır ve bölüm
started to teaeh in 1 98 5 at the
olmuştur. Üçlü ilk kez 7 Aralık
güçlü ve parlak sona erer...
Musikhoehschule in Munich and was a
1 865'te Karlsruhe'de Brahms'ın
2. Bölüm, önce bir "Lied" havasında,
guest-professor at the Musikhoehsehule
piyanoda, saray orkestrası elemanları
Fa majör tonda, 2/4'1ük ölçüde ağır ve Straus ve ?egisser'in keman ve
in Vienna from 1 988 to 1 989. He
sakin (Andante tranquillo) tempoda
eominues to give eourses in Germany,
kornoda katılımıyla seslendirilmiştir.
başlar. Daha sonra Brahms bu
Canada, ]apan and China and is a
1 . Bölüm alışıldığı gibi bir Allegro değil,
bölmeye bir karşıtlık oluşturacak, bir
member of jury in several national and
ağırca tempoda bir Andante'dir ve
Scherzo benzeri (quasi Scherzo) canlı
international eompetitions.
2/4'1ük ölçüde, pastoral anlatırnda
(Vivace) tempoda, 3/4'1ük ölçüde, Re
başlar; ancak üç bölmeli olarak gelişir.
minör tondaki bölme ile sevimli bir
Kornonun (viyolanın) sunduğu bu
Brahms: Sonat No.2
hava yaratacaktır. Her bölme de
mutlu ezgiyi besteci, arkadaşı orkestra
şefi Albert Dietrich'e ( 1 829- 1 908)
Brahms'ın Op. l 00 La Majör 2. Keman (Andante ve Vivace) üçer kez
tekrarlanır...
Sonatı, sekiz yıl önceki Sol majör
anlattığı gibi, Baden-Saden
birinci sonatının tam karşıtıdır. Besteci 3. Bölüm, La majör tonda, 4/4'1ük
yakınlarındaki Karaormanlar'daki bir
ölçüde neşelice ve zarif (AIIegretto
sonatı 1 886 Ağustos'unda lsviçre'de
gezintiden esinlenmiştir. Bu tema tüm
Thun gölü kıyısındaki şirin Hoffstetten grazioso) tempoda bir Rondo'dur;
eserin karakterini çizer. Daha sonra
ancak üç temanın sunuluşu ile biraz
köyünde geçirdiği mutlu günleri
iki kez hızlanan (poco piu animato)
farklılık gösterir. Ezgisel unsurların
sırasında yazmıştır ve bu nedenle de
tempoda ilerleyen bu sakin ve
egemen olduğu bölüm, kemanın kalın
eser bazan "Thun Sonatı" olarak da
melankolik hava, özlem dolu bir yan
anılır. Kısa bir süre sonra Bern'e giden teli, Sol telinde dolgun soneritede
tema ile çekici bir kentrast oluşturur...
duyurulan melodik temaların karşıtlığı
ve sonatı Friedrich Hegar ile prova
2. Bölüm 3/4'1ük ölçüde, Mi bemol
ile daha da güç kazanır. Duygusal
eden Brahms, eseri Joseph
Majör tonda çabuk (AIIegro) tempoda
derinliği fazla olan final, ustaca
Hellmesberger ile 2 Aralık 1 886'da
bir Scherzo'dur. Piyanonun unison
geliştirilmiş bir Coda ile sona erer.
Viyana'da ilk kez çalmıştır.
oktavlarla vurguladığı bu sonat
(Süre 20')
3/4'1ük ölçüde, La majör tonda, neşeli
formundaki canlı Scherzo'da yine iki
ve cana yakın (AIIegro amabile)
tema karşıtlık yaratır. Şarkı söyler
r-------� havadaki, daha sakin tempolu Trio
tempodaki 1 . Bölümde, sonatın
Brahms: Üçlü Op.40
karakteri önce piyanonun dört ölçülük 1------� bölmesi ise La bemol minör tondadır...
Brahms eserlerine son şeklini
cümlesinde duyurulur; bu canlı tema
6/8'1ik ölçüdeki Mi bemol minör
vermekte oldukça güç beğenir bir
keman tarafından bir yankı gibi
tondaki kederli ve ağır (Adagio mesto)
tavır takınırdı: Onları arkadaşlarıyla
tekrarlanır. Iki kısa girişten sonra
tempodaki 3. Bölüm eserin en ciddi
uzun uzun prova eder, konserlerde
keman üçüncüde, 2 1 . ölçüde temayı
kısmıdır. Richard Specht'in belirttiğine
tümüyle ele alır. Daha sonra Mi majör yine az-çok düzeltir, notanın hangi
göre Brahms, annesinin ölümü anısına
şekilde basılacağına zor karar verir,
tondaki lirik ve güzel ikinci tema,
bu üç bölmeli ağıtı yazmıştır. Özellikle
hatta çalgıları da değiştirirdi. Brahms'ın orta bölmede keman ve viyola (korno)
Brahms'ın "Wie Melodien zieht es
bu özellikleri günümüzde de
mir" (lçimden melodiler gibi geçiyor)
arasındaki Si bemol minör tondaki içli
with W. Reiehardt and eoncinued his

studies with Andre Navarra in Paris and
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diyalog ilgi çeker. Üçüncü bölmede ise
l ied benzeri, -fınalde ana tema olarak
belirecek- daha hareketli tema sırayla
üç çalgı tarafından sergilenir...
Yine 6/8'1ik ölçüdeki 4. Bölüm çabuk
ve parlak (AIIegro con brio) tempoda,
sonat formundadır. Özlem dolu ezgi
bu kez yükselerek güçlen ir; öyle ki
ikinci tema yalnızca kısaca duyulur ve
ana tema egemenliginde eser sona
ulaşır. (Süre:30')

Brahms: Piyanolu beşli
Johannes Brahms yalnız bir tane
piyanolu beşli yazmıştır. 1 865'de
yayınlanan bu eser önce dört bölümlü
bir senfoni, sonra da iki viyolonselli bir
yaylı çalgılar beşiisi olarak 1 86 1
yıllarında planlamıştı; ancak o yıllarda
sıkıntılı günler geçiren Brahms eserin
iki piyano için sonat olarak
düzenlemesini de yaptı. Kararsızlık ve
düşkırıklıgı ile dolu bu zaman içinde,
üstelik arkadaşı kemancı Joseph
Joachim de, olaganüstü yaratıcılık
gücünü övmekle birlikte, eseri sert ve
kırıcı yönleri nedeniyle begenmemişti.
En sonunda 1 865 yılında, Piyano ve
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için Beşli
türünün ustaca yazılmış bir örnegi
.
olarak benimsendi.
lık bölüm 4/4'1ük ölçüdeki Allegra non
troppo'da piyanonun unison olarak
berrak ve etkileyici şekilde duyurdugu
tema, daha sonra birinci keman ve
viyolonsele geçer. Bunu, ani bir dışa
vuruş şeklinde birçok kentrast tema
izler. Bölüm birbirine zıt çeşitli
anlatımların br karışımı gibidir...
2. Bölüm 3/4'1ük ölçüde La bemol
majör tondaki Andante-un poco
Adagio, sakin ve hülyalı havasıyla, ilk
bölüme tam bir kentrast oluşturur.
Brahms'a özgü üçlü ve altılı aralıklarla
duyurulan duygulu ve güzel bir ezgi
gelişir. Piyanonun ilk bölümdeki
egemenligine karşın, bu bölümde önce
pianissimo şekilde çekingence eşlik
eden yaylı çalgılar sonra melodiyi
kuvvetle duyurur...
6/8'1ik ölçüdeki Do minör tondaki
Scherzo, bizi esrarlı bir ses alemine
sürükler. Çok farklı şekilde üç ayrı
tema belirir: Önce senkoplu,
yükselrnek için didinen, sonra 2/4'1ük
ölçüde güçlü ritmli ve daha sonra da
bu ikisine karşı çıkan, bu esrarlı

alemden gün ışıgına ulaşmak için
savaşan tema duyulur. Scherzo'nun
trio bölümü ise Do majör tonda bir
halk ezgisi olarak gelişir.
Son bölüm Finale yine ilk bölümün
huzursuzlugunu yansıtır. Acılı, ciddi,
karanlık bir girişi (poco sostenuto)
izleyen 2/4'1ük ölçüdeki Allegro non
troppo'nun gerilimi azaltan bir dansı
andıran ana fikri viyolonsel tarafından
duyurulur. Gittikçe canlanan tempo,
bir Presto Coda ile eseri sona erdirir.
(Süre 40')
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iSKOÇ ODA ORKESTRASI

SCOTTISH CHAMBER ORCHESTRA
Sir CHARLES MACKERRAS, şef conducror
ŞEFI KA KUTLU ER, flüt flute

Georg Friedrich Haendel ( 1 685- 1 759)
Su Müzi�i Süiti Water Music Suite
Wolfgang A madeus Mozart ( 1 756-1 7 9 1 )
Flüt Konçertosu No. ! , Sol Majör, KV3 1 3
Flute Concerro No. ı in G Maj or, KV3 1 3

A 1/egro maestoso
Adagio non troppo
Rondo. Tempo di menuetto

Ara lntermission
Benjamin Britten ( 1 9 1 3 - 1 976)
Frank Bridge'in bir Te ması Üzerine Varyasyon lar, Op. l O
Variations on a Theme of Frank Bridge, üp. l O

l . lntroduction and theme (Lento maestoso)
2.Adagio
3.March (Presto alla marcia)
4.Romance (AIIegretto grazioso)
5.Aria /taliana (AIIegro hrillante)
6. Bourree Classique (A 1/egro pesante)
7. Wiener Walzer (Lento-Vivace)
B. Moto perpetuo (A/Iegro mo/to)
9. Funeral March (Andante ritmico)
10. Cbant ( Lento)
I J . Fugue and Fina/e (AIIegro mo/to vivace)

Ludwig van Beethoven ( 1 770-1827)
"Prometheus'un Yaratıkları" Sahne Müzi�i Op.43'den Bölümler
Excerpts from "The Creatures of Prometheus", Op.43

Müzesi, 19.00 Hagia Eireni Museurn, 7.00 pm
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Katkılarından dolayı BORUSAN HOLDING A.Ş. ne te;ekkiir ederiz.
We are grateful to BORUSAN HOLDING A.Ş. for their contributiom.

Sir CHARLES MACKERRAS
• Avustralya'lı bir ailenin o�lu olarak
ABD'de do�an Sir Charles Mackerras,
Sydney ve Prag'da e�itim gördü. lik
operasını Londra'da Sadler's Wells'de
yönetti; 1 966-69 yılları arasında
Hamburg Devlet Operası birinci şefi
oldu. 1 970-77 arasında, adı daha sonra
Ingiliz Ulusal Operası olarak de�işen
Sadler's Wells Operası'nda müzik
direktörlü�ü yaptı. Çek bestecilerinin,
özellikle Janacek'in eserlerini
yorumlamakla ün kazanan Sir Charles,
Viyana Filarmoni Orkestrası ile
Janacek operalarının kayıdını Decca
için gerçekleştirdi. 1 993 Şubat'ında
Kraliyet Filarmoni O rkestrası birinci
konuk şefli�ine getirilen Mackerras,
geçti�imiz Eylül ayında Janacek'in
Glagolitik Mesi'ni l ngiltere'de, aynı
orkestra ve Brighton Festival Korosu
ile Royal Festival Hall'da ilk kez
seslendirdi; eserin kaydını da
Danimarka Radyo-Senfoni O rkestra
ve Korosu ile Candos firması için
yaptı.
1 8 ve 1 9. yüzyıldaki sahneleme
biçimleri konusunda yo�un
araştırmalar yapan Mackerras için
1 99 1 sezonunun en önemli olayı, Don
Giovanni operasının ilk sahnelendi�i
yer olan Prag'daki Estates
Tiyatrosu'nun yeniden açılışında,
Mozart'ın 200. ölüm yılı nedeniyle, bu
eserin yeniden sahneye konulmasını
yönetmek oldu. Telarc plak firması
için, Prag Oda Orkestrası ile
Mozart'ın tüm senfoni ve
serenatlarını, lskoç Oda O rkestrası'na
birinci konuk şef olduktan sonra da
Mozart'ın Sihirli Flüt, Cosi Fan Tutte
ve Figaro'nun Dü�ünü operalarının
kaydını uluslararası bir solist
kadrosuyla gerçekleştirdi. 1 993
Edinburg Festivali'nde lskoç Oda
O rkestrası ile Mozart'ın Cosi Fan
Tutte, 1 994'de yine aynı festivalde
The Age of Enlightenment O rkestrası
ve Edinburg Festival Korosu ile
Mozart'ın Figaro'nun Dü�ünü'nün
konser yorumlarını, Beethoven'in
senfonilerini ve Elgar'ın Dreams of
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Gerontius'unu yönetti. Aynı yıl
Roma'da Santa Cecilia Ulusal Akademi
Orkestrası ile Haendel'in "lsrail
Mısır'da" adlı eserini seslendirdi. Sir
Charles Mackerras The Age of
Enlightenment Orkestrası ile Schubert
ve Mendelssohn'un eserlerini Virgin
firması için kaydetti. Gramophone
dergisi tarafından 1 994'ün En Iyi
Opera kaydı seçilen Britten'in
Gloriana'sının da bulundu�u Ingiliz
Bestecileri serisini Decca!Argo için
pla�a aldı. Elgar'ın 2. Senfonisi,
Delius'un Appalachia ve The Songs of
the Hills'in kayıtlarını ise yakında
yapacaktır. 1 987-92 yılları arasında
Galler Ulusal Operası'nın müzik
yönetmenli�ini yapan Mackerras'ın
di�er önemli çalışmaları arasında
Berlioz'un Les Troyens, Richard
Strauss'un operaları ve Janacek'in
Osud'unun stüdyo kayıtları
bulunmaktadır. ldomeneo ve lphigenie
en Tauride operaları Sir Charles'ın
Galler Ulusal Orkestrası ile yaptı�ı son
çalışmalar oldu.
1 982- 1 985 yılları arasında Sydney
Senfoni Orkestrası'nın birinci şefli�ini
yapan sanatçı, do�du�u ülke olan
Avustralya'yı sık sık ziyaret
etmektedir: 1 994'de Sydney Senfoni
Orkestrası ile Haydn'ın "Yaratilış"
oratoryosunu, Avustralya Operası'nda
da Janacek'in "Katya Kabanova"
operasının yeni versiyonunu yönetti.
Bir süre birinci konuk şefli�ini
yürüttü�ü Liverpool Kraliyet Filarmoni
Orkestrası ile Mahler ve Beethoven'in
senfonilerinin kayıtlarını Eminence
plak firması için gerçekleştirdi. Aynı
fırma için Londra Filarmoni Orkestrası
ile Dvorak ve Walton'un senfonilerini
ve Stravinsky'nin Bahar Ayini'nin
kayıtlarını yaptı. Sir Charles
Mackerras, Avrupa'nın önemli
orkestra ve operalarıyla (Londra,
Münih, Viyana, Paris) yaptı�ı yo�un
opera ve senfonik çalışmalarının yanı
sıra ABD'ni de sık sık ziyaret
etmektedir. San Francisco
Operası'nda birinci konuk şef olarak
1 993 Mayıs'ında Güllü Şövalye,
Sicilya'da Akşam Duaları, La Boheme
ve The Makropulos Case operalarını,
New York Metropolitan'da ise Katya
Kabanova ve Billy Budd'i yönetti. 1 995
yılında yine San Francisco Operası'nda
Rusalka, Faust ve Madam Butterfly'ı

yönetecektir. Son dönemde, St.Luke
Orkestrası ile Haydn'ın senfonileri ve
Haendel'in "Su Müzi�i"ni yönetti ve
kayıtlarını gerçekleştirdi.
Sir Charles Mackerras'a 1 974 yılında
CBE, 1 979 yılında da müzi�e yaptı�ı
hizmetlerden dolayı Şövalye ünvaniarı
verildi. 1 969'da Kraliyet Akademisi,
1 987'de de Kraliyet Müzik Koleji
Onursal Üyesi oldu. Kendisine York,
Hull ve Nottingham Üniversiteleri ile,
Çek Cumhuriyeti'ndeki Brno kenti
Masaryk Üniversitesi'nden onursal
doktorluk ünvanı verildi.

Telarc. He conducred the SCO i n a
concerr performance of Cosi Fan Tune
ar the ı 993 Edinburgh International
Festival and ar the ı 994 Festival he
conducred concerr performances of Le
Nozze di Figaro and Beerhoven's
Symphonies wirh the Orchestra of The
Age of Enlightenmenr and the
Edinburgh Festival Chorus. With the
same chorus he closed the Festival wirh
Elgar's Dream of Geronrius. Also a
nored Handel scholar, Sir Charles gave
highly acclaimed performances of Israel
in Egypt with the Accademia Nazionale
di Sanra Cecilia in Rome in May, 1 994.

• Born in the USA of Ausrralian

Sir Charles has also made very successful

parenrs, Sir Charles Mackerras srudied

recordings of Schuberr and Mendelssohn

in Sydney and Prague. He made his

with the ürehescra of The Age of

debur in opera ar Sadler's Wells. He was

Enlighrenmenr for Virgin Classics. His

First Conducror w ith the Hamburg

series of recordings of B ri ri sh music for

State Opera from 1 966-69 and Musical

Decca!Argo has culminated in a lavishly

Direcror of Sadler's Wells (larer English

praised recording of Brirren's Gloriana,

National Opera) from ı 970-7 7 . He is a

which was awarded the Gramophone

specialisr in the Czech reperroire,

"Best Opera Recording for 1 994". New

norably Janacek, and has recorded a

recordings of Elgar's 2nd Symphony and

cycle of his operas w ith che Vi en na

Deli us' s Appalachia and The Song of the

Philharmonic. These Decca (London)

Hills are ro be released soon.

recordings have won numerous awards

Sir Charles was M us ical Direcror of the

throughout the world. In February,

Welsh National Opera from ı 987-92.

ı 993 Sir Charles was appoinred

Some particular achievements have been

Principal Guesr Conducror of the Royal

The Trojans, a series of Srrauss operas,

Philharmonic Ürehescra and lasr

and a recording of Janacek's Osud. His

Seprember he conducred ir in the firsr

lasr producrions wirh Welsh National

professional performance in the United

Opera were of Idomeneo and Iphigenie

Kingdom of Janacek's Glagolithic Mass

en Tauride. In February/March ı 993, he

wirh che Brighron Festival Chorus at the

conducred Tristan und Isolde as

Royal Festival Hall. Earlier this year he

Conducror Emeri rus of WNO,

recorded this work for Chandos wirh the

including rwo performances at the

Danish National Radio Symphony

Royal Opera House, Covenr Garden,

ürehescra and Choir.

and nexr season will conduct rhem in

Sir Charles has underraken a grear dea!

performances of The Yeoman of the

of research into performance pracrice of

Guard at the Royal Opera House. Sir

the 1 8rh and ı 9rh cenruries. One of the

Charles srill rerurns frequently ro his

highlighrs of the ı99ı season was the

nar ive Ausrralia where between ı 982

re-opening in December of the Esrares

and ı 985 he was Chief Conducror of the

Theatre in Prague, scene of che original

Sydney Symphony Orchesrra. He

premiere of Don Giovanni, in which Sir

rerurned at the end of 1 994 ro conducr

Charles Mackerras conducred a new

several concerrs wirh che Sydney

producrion of che opera ro mark the bi

Symphony Ürehescra including Haydn's

cenrenary of Mozarr's dearh. He has

Crearion and a new production Katya

recorded all the Symphonies and

Kabanova for Ausrralian Opera. He also

Sererrades of Mozarr w ith the Prague

served for a period as Principal Guesr

Chamber Orchesrra for Telarc, and since

Conducror of the Royal Liverpool

becoming Principal Guesr Conducror of

Philharmonic wirh which orchestra he

the Sconish Chamber Orchesrra has

has recorded many symphonic works of

recorded The Magic Flure, Cosi Fan

Malıler and Beerhoven for the Eminence

Turre and Le Nozze di Figaro with the

label. He has also recorded wirh the

SCO and an international cast for

London Philharmonic ürehescra works
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by Dvorak and Walron, and Srravinsky's
Ri te of Spring. Apart from his vast
amount of operatic and symphonic work
with the major opera houses and

olan Kutluer, Northern Sinfonia ile bir
konser turnesi yaptı ve CD doldurdu.
1 986 yılında birincilik ödülü almış
oldugu Doblinger flüt yarışmasının 25.
yılını kutlama konserine birkaç birinci
ile birlikte davet edilen sanatçının 1 O
Mayıs 1 995'de verdigi konser, daha
sonra CD olarak yayınlanmak üzere,
Sony Classics tarafından kaydedildi.
Şefıka Kutluer ayrıca Ocak 1 995'de
lngiltere'de, Türk bestecilerinin
eserlerinden oluşan bir CD
doldurdurdu.

ISKOÇ ODA ORKESTRASI
SCOTTISH CHAMBER
ORCHESTRA

1 994/95 konser mevsiminde 2 1 .
Kuruluş Yılı'nı kutlayan ve 1 974 yılında
Sir Charles is a frequent visitor to the
kurulan lskoç Oda Orkestrası bugün
USA. In May, 1 993 he became Principal
dünyanın sayılı orkestraları arasında
Guest Conductor with the San Francisco
yer almaktadır. Senfonik repertuarın
Opera, conducting Der Rosenkavalier, I
yanı sıra müzigin diger alanlarında
Vespri Siciliani, La Boberne and The
yaptıgı yenilikçi yaklaşımla, orkestra
Makrapoules Case. In 1 995 he rerurns
müzigi konusunda saygı duyulan bir
to San Francisco to conduct Rusalka,
öncü oldu. Topluluk bir yandan lskoç
Faust and Madama Butterfly. Past
halkına karşı görevlerini yerine
• Şefıka Kutluer was bom in Ankara
appearances at the Metropolitan Opera
getirirken, diger yandan da uluslararası
(Turkey), studied flute with Prof. Saki
House New York ineJude a new
alanda lskoçya'nın müzik elçisi olmayı
Şarıl at the Ankara State Conservatoire
production of Karya Kabanova and a
başarıyla sürdürmektedir.
revival of Billy Budd. W ith the
and graduated with honours and awards Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra bütün
Orchestra of St. Luke's he has recently
in 1 979. The same year she became a
dünyada konserler veren, 1 993/94
performed and recorded several Haydn
member of the Presidential Symphony
mevsiminde ilk kez Güney Amerika'ya
Symphonies and Haendel's Water
Orchesrra in Ankara. She srudied for her turne yapan orkestra, önümüzdeki
M us i c.
soloistic career with Prof. Werner
yıllarda Japonya ve Avustralya'yı
Tripp, Prof. Vincenzoni , Prof. Balboni,
In 1 974, Sir Charles received a C.B.E.
ziyaret edecektir. Aldeburgh, Bath ve
and was knighted in ı 979 for his
Prof. Aneillatti and James Galway in
Cheitenham gibi Ingiltere'nin önde
services to music. In ı 969, he was made Vienna and Rome and received her
gelen festivallerine katılan lskoç Oda
an Hon. R.A.M. and in ı 987 a Fellow of Masters Degree at the Accademia di
Orkestr�sı, Edinburg Uluslararası
Santa Cecilia. She taught flure at the
the Royal College of Music. He has
Festivali'nde de önemli bir rol
received Honorary Docrorares from
Ankara State Conservatoire. Mrs.
oynamaktadır. Birinci konuk şef Sir
Kutluer received the lnterpretation
York, Hull and Notringham
Charles Mackerras'ın uluslararası üne
Universiries, and from Masaryk
Prize at the Veleeri Primavera Musicale
sahip solistlerin katılımıyla yönettigi
University in Brno, Czech Republic.
in ı 98 ı ; she won a third prize at the
orkestraya 1 994'de lvor Bolton birinci
Doblinger I nternational Flure
şef olarak atandı. Raymond Leppard,
Competition in ı 985 and was a fırst
Jukka-Pekka Saraste, Jaime Laredo,
ŞEFIKA KUTLUER
prize winner the following year in the
Mark Wigglesworth ve Gilbert Varga
same competition.
• Ankara'da dogan Şefıka Kutluer,
gibi şefler de düzenli aralıklarla
She played at many international music
Prof. Saki Şarıl ile egitim gördügü
orkestranın konserlerine
festivals and made several concert tours
Ankara Devlet Konservatuarı'ndan
katılmaktadır.
1 979 yılında birineilikle mezun oldu ve and TV and radio programmes in
Çagdaş müzige duyulan ilginin
aynı yıl Cumhurbaşkanlıgı Senfoni
Turkey, ltaly, Austtia, Swirzerland,
artmasında önemli rol oynayan ve 2 1 .
Germany, England, Israel, Singapare
Orkestrası'na katıldı. Daha sonra
yılında kırkdan fazla yeni eser sipariş
and the USA. She made a concerr tour
Viyana ve Roma'da Prof. Werner
eden lskoç Oda Orkestrası, ülkenin
Tripp, Prof. Vincenzoni, Prof. Balboni, and a CD recording with the Nonhem
önde gelen bestecileriyle sıkı bir
Sinfonia Orchestra. She is the solo
Prof. Ancillotti ve James Galway ile
işbirligi içinde çalışmaktadır.
çalıştı; Accademia di Santa Cecilia'dan flautist of the !zmir State Symphony
Strathclyde yerel yönetimi tarafından
master derecesini alarak solistlik
Orchestra. Şefıka Kutluer made her
orkestra üyeleri için besteci/şef Sir
New York debut at the Carnegie Hall.
kariyerine başladı . Ankara Devlet
Peter Maxwell'e sipariş edilen ve on
Konservatuarı'nda flüt dersi verdi.
During her concert tour in the USA she
konçertodan oluşan "Strathclyde
1 98 1 yılında Veletri Primavera
played in the Lincoln Center, made solo
Konçertoları" büyük ilgi çekti. Bu
Musicale'de Yorum Ödülü'nü alan
programmes for the radio station
dizinin kontrbas için olan yedincisi,
Şefıka Kutluer, Doblinger Uluslararası WGMS and performed several recitals
Sanat Konseyi Çagdaş Müzik
Flüt Yarışması'nda 1 985'de üçüncü,
in New York, Chicago and Washington
Konserleri çerçevesinde orkestranın,
ertesi yıl da birinci oldu.
DC. Şefika Kutluer was invited in ı 99 5 , Ingiltere'nin çeşitli kentlerinde verdigi
Türkiye, ltalya, Avusturya, !sviçre,
togerher with some winners, to take
konserlerin programlarında yer aldı.
Almanya, Ingiltere, lsrail, Singapur ve
part in the 2 5 th Anniversary Concerr of
Dizinin son iki konçertosunun ilk
ABD'de konserler veren, festivaliere
the Doblinger Flure Competition. The
seslendirilişi de 1 994/95 konser
katılan sanatçı ayrıca radyo ve
concerr, held on ı o May ı 99 5 , was
mevsiminde gerçekleşti. Christian
televizyon programları yaptı. lzmir
recorded by Sony Classics for release in
Salvesen tarafından Evelyn Glennie ve
Devlet Senfoni Orkestrası solo flütisti the near future.
lskoç Oda Orkestrası için besteci
orchesrras in Europe -in particular,

Covent Garden, Munich, Vienna, Paris-

•
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Conductor Sir Charles Mackerras leads
the outstanding list of international
anisrs who appear wirh the Orchesrra,
which from September 1 994 has been
conducted by Ivor Bolron, the SCO's
new Chief Conductor. Other conductors
appearing on a regular basis include
Raymond Leppard, Jukka-Pekka
Saraste, Jaime Laredo, Mark
Wigglesworrh and Gilberr Varga.
In irs 2 1 years the SCO has
commissioned no less rhan 40 new
works and conrinues to enjoy close
relationships wirh some of the UK's
leading composers. Composer Laureare

James MacMillan'a sipariş edilen "Yeni
Yeni Emmanuel" adlı vurma çalgılar
konçertosunun sanatçı ve orkestra
tarafından Proms'da yapılan ilk
yorumu eleştirmenlerin övgüsünü
kazandı. lskoç Oda Orkestrası'nın
kazandıgı Prudential Ödülü'nün geliri,
MacMillan'ın bir müzikal-tiyatro
bestesi olan "Yisitatio Sepulchri"
siparişinin fınansmanında kullanıldı ve
eserin ilk seslendirilişi 1 993'de
Glasgow'da Mayıs Şenlikleri'nde
yapıldıktan sonra, Edinburg
Festivali'nde sahnelendi.
lskoç Oda Orkestrası, daha sonra
Ingiltere'deki diger orkestralar
tarafından da uygulanan, müzik
egitimindeki son gelişmelere önemli
katkılarda bulundu. Geçen yıl,
Geliştirme Programı çerçevesinde
lskoçya'nın kent ve kasabalarında
çocuklar ve yetişkinler için SOO'ün
üzerinde gösteri düzenledi. Bu çalışma
denizaşırı ülkelerde de ilgi uyandırdı
ve benzer projeler New York,
Postdam ve Dublin'de geliştirildL
Müzik, dans ve görsel sanatını içeren
"Rites" gibi yapıtların yer aldıgı
projeler sipariş edildi.
Orkestra 1 992 Aralıgında, Edinburg'da
yapılan ve Ingiltere'nin Avrupa
Ekonomik Konseyi başkanligının sona
erdigi Avrupa zirvesinde, BBC
televizyonu tarafından da canlı olarak
yayınlanan bir konser verdi. Radyo ve
televizyonda sürekli konserler veren
orkestrasının kayıtları arasında Sir
Charles Mackerras ve uluslararası
solistlerle Mozart'ın Sihirli Flüt ve
Cosi fan Tutte operaları, James
MacMillan'nın besteleri, Strathclyde
Konçertoları'nın tümü, Poulenc ve
Menetti'nin besteleri yer almaktadır.

llerdeki CD projeleri arasında Sir
Charles Mackerras ile Mozart'ın
Figaro'nun Dügünü, N ikolai
Demidenko ile Weber'in piyano
konçertoları, Matthias Bamert ile de
Holloway'in konçertoları
bulunmaktadır.
Ticari sponsorlugu en iyi
degeriendiren kurum olarak Sanatların
Ticari Sponsorlugu Birligi Ödülü'nü
alan orkestra 1 99 1 'de, Ingiltere'nin en
önde gelen ödülü olan Sanatlar için
Prudential Ödülü'nü kazandı.

Sir Peter Maxwell Davies' series of ten
"Strathclyde Concerros" , commissioned
by Srrathclyde Regional Council for
SCO principals, has arrracted wotldwide
incerest and this season will see the
conclusion of the series, wirh premieres
of Concertos Nos. 9 and 1 0. Evelyn
Glennie's performance of "V eni Veni
Emmanuel", the percussion concerro by
Affıliate Composer James MacMillan
(commissioned by Christian Salseven for
Evelyn Glennie and the SCO), received
widespread critica! acclaim when it was
premiered at the Proms. The prize

• During rhe 1 994/95 Season the

money from winning the 1 99 1

Scorrish Chamber ürehescra celebrared

Prudenrial Award for the Arrs was used

its 2 1 st anniversary. Through irs

to commission MacMillan's fırst major

innovarive approach, not only ro the

music-theatre work "Visitatio

symphonic reperroire bur also to a w ide

Sepulchri", w hi ch was premiered at the

range of music-making, ir has already

ı 993 Glasgow Mayfest and

become a respecred pioneer in the

subsequenrly performed at the

orchestral field. The SCO continues to

Edinburgh Festival.

develop irs commirmenr to serving the

The SCO has also forged a path in recenr

whole of the Scorrish community while

developmenrs in music educarion, wirh

sustaining irs international role as

a unique and individual programme of

Scotland's faremost musical ambassador.

projects. Lasr year the SCO's

International touring has taken the SCO

Development Programme gave over 800

all over the world, visiring the USA on

workshops to children and adults in

four tours and appearing regularly

Scorrish towns and villages. This work

throughout Europe. Lasr year saw the

has also aroused incerest and invirarions

Orchesrra's fırsr trip to South America

from overseas, giving rise to projeers in

and anather visit to )apan is planned in

New York, Porsdam and Dublin.

the near future. The ürehescra has

In December ı 992, the ürehescra was

appeared at all the major British

invired to give a concerr to mark the

Festivals including Aldeburgh, Bath

end of Brirain's Presideney of the EEC

and Chelrenham, as well as rhe Proms,

at the European Summir in Edinburgh

and plays a central role in the

which was shown live on BBC TV. The

Edinburgh International Festival. Ciaser

ürehescra broadcasts regularly for both

to home, in 1 994, the SCO complered

radio and relevision and is much in

its 1 5 rh annual Highlands Tour,

demand in the recording studio.

performing in smail venues in many of

Recordings have included Mozart's

the remorer parrs of the Scortish

operas The Magic Flure and Cosi Fan

mainland and islands. Chief Guest

Turre wirh Sir Charles Mackerras for
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(klavsen) düzeni ile çalmakta,
gerektiğinde tlütler ve trompete de
yer verilmektedir.

Telare and cwo discs of music by James
MacMillan for BMG' s new
concemporary music label Catalyst. The
complece "Scrachclyde Concerro" cycle is
being recorded by Collins and works by .

Mozart: Flüt Konçertosu No. l

Poulenc and Menotti have been released
on an acclaimed CD video. Most recenc
projeers include Mozart' s The Marriage
of Figaro w ith Sir Charles Mackerras for
Telarc, Weber Piano Concerros with
N ikolai Demindenka and Holloway
Concerros with Matthias Bamert.

Haendel: Su M üziği
Günümüzden tam üç yüzyıl önce, bir
ay arayla, Almanya'nın birbirinden hiç
de uzakta olmayan iki kentinde doğan
iki müzik devi, birbirlerinden oldukça
farklıdır. Halle'li Haendel, Bach'tan bir
ay önce doğmuş, !talyan müziğini de
öğrenerek Ingiltere'ye yerleşmiş, daha
25 yaşında konusunda çevrenin en
başarılı, becerikli, seçkin insanlarından
biri olarak sivrilmiş, eserleri çok
çalınmış, adeta ilk Avrupa vatandaşı
olmuştu. Diğer taraftan da Eisenach'lı
Bach, tüm yaşamını Almanya'da
geçirmiş, kilise ve soyluların
hizmetinde özel besteci gibi çalışmış,
eserleri ölümünden çok sonra geniş
kitlelere ulaşabilmişti. Onun Thames
ırmağı üzerinde kayıkta çalınmak
üzere bir şeyler yazacağı nı düşünmek
de belki biraz zordu. Haendel ise bu
konuda hiç duraksamamış, o yıllarda
Londra'daki eğlence yaşamı onu
cezbetmişti. Haendel'in Hannover'de
hizmetinden kaçındığı Prens Georg
Ludwig, Ingiltere'ye kral olarak
çağrılmıştı ve kral daha çok açık
havadan, ırmak üzerinde gezintilerden
hoşlanıyordu. Bu gezintiler soylular
tarafından düzenleniyor ve onlara günümüzdeki şaraplı, yemekli gemi
turları gibi- kazanç da sağlıyordu.
Kralın ve soyluların bindiği tekneyi
müzikçilerin bulunduğu ikinci tekne
izliyor, ayrıca bunlara pek çok meraklı
kayık da katılıyordu. Akşam sekizde
Whitehall'dan hareket ediliyor,
Chelsea'de gece birden üçe kadar
yemek yeniliyor, saat dört buçukta St.
James'e dönülüyordu ... O zamanki
kayıtlara göre 1 9 Temmuz 1 7 1 7 günkü
gezi için Haendel özel bir müzik
yazmış ve ona dargın olan kral da
besteciyi affetmişti. Ancak bestecinin

Su Müziği olarak anılan eserini üç süit
halinde 1 7 1 5- 1 7 1 7 yılları arasında,
yaylı çalgıları da içeren bir ütleme
çalgılar topluluğu için -daha önce
bestelediklerini de katarak- derlediği
sanılıyor. Bazı uzmanlar da, birinci
süitin Chelsea'ye gidiş, ikinci süitin
yemek için durulduğunda, üçüncü
süitin ise dönüş için hazırlandığını
belirtiyor.
Bu üç süit yirmiyi aşkın barok stilde
arya ve danslardan oluşmakla birlikte
Haendel Ingiliz danslarını da eserine
katmıştır. Fa majör 1 . Süit yaylı
çalgılada obua, fagot ve kornoları
içerir. Re majör 2. Süit'te ise bu
çalgılara ek olarak trompetlere çok
önem verilmiştir. Sol majör 3. Süit'te
ise tlüt ve pikolo tlüt -ya da tiz blok
tlüt- de yer almış, zarif bir çalgılama
tekniği gözetilmiştir.
Bestecinin el yazması kaybolduğundan,
1 752'de kör olan Haendel'in
yardımcısı J.C. Schmidt'in kopyasında
ve 1 73 3'te Walsch yayınevince basılan
süitte yedi bölüm görülmektedir.
Haendel'in bu süitlerde çeşitli eski
süitlerden yararlandığı, ünlü dans
Hornpipe'ı ancak 1 730'da bestelediği,
1 736'da tekrar elden geçirdiği
bilinmektedir. Tüm bölümleri ancak
1 788'de -ölümünden 29 yıl sonra
yayınlanan Su Müziği Süiti 1 923'de Sir
Harnilton Harty tarafından çağdaş
orkestra düzenine uygulanmış, sonra
da eserin açık hava için yazıldığı
düşünülenerek çalgıları arttırma
yoluna gidilmişti. Günümüz
orkestraları ise eseri genellikle iki
obua, iki fagot, iki korno, iki solo
keman, yaylı çalgılar ve sürekli bas

Wolfgang Amadeus Mozart babasına
yazdığı bir mektupta tlütten hiç
hoşlanmadığından söz etmesine karşın,
tlüt için iki konçerto yanında tlütlü
kuartetler ve tlüt-arp konçertosu da
bestelem iştir. Fakat tlüt için yazdığı Re
majör ikinci konçertonun 1 777 yılında
Salzburg'taki bir !talyan obuacısı için
yazılan obua konçertosu olduğu
1 940'1ı yıllarda anlaşılmıştır.
Kendisinden tlüt için eserler isteyen
Hollandalı bir müzikçi için 1 778'de Sol
majör konçertosunu bestelemiş,
bunun yanında obua konçertosunu da
yeniden tlüt için düzenleyerek ona
göndermiştir. Solo tlüt ve orkestra için
tek özgün konçerto olan ve stil
yönünden bestecinin 1 775'de yazdığı
keman konçertolarını andıran 1 .
Konçerto'da bu benzerlik, tematik
malzemenin kullanılışında açıkça
duyulur.
1 . Bölüm (AIIegro maestoso) daha
ağırca, daha az aktif ritmiyle keman
konçertolarına benzemese de, genel
neşeli havaya uyar ... 2. Bölümdeki
(Adagio non troppo) tlütün geniş
kullanımı, kırık akorlar şeklinde
yorum, arada hızlanan temposuyla
Rokoko çağının serenadlarını da
anımsatır. Virtüoz bir teknikten çok
şarkı söyleyen tlüt tınısı gözetilen
konçerto, belki de "Hollandalı
siparişçi"ye fazla problem çıkarmamak
kaygısıyla, yine neşeli havada bir
Rondo ile sona erer. (Süre 24')

Britten: Varyasyonlar
Orkestra için ilginç eserler yazan
Ingiliz besteci Britten 1 937'de
tamamladığı "Frank Bridge'in bir
Teması Üzerine Varyasyonlar"ın
dinleyicilere daha kolay ulaşabilmesi
için Romans, !talyan Aryası, Klasik
Bourree, Viyana Valsi gibi gülünç
biçimde taklitler, parodiler
öngörmüştü. Ingiliz müziğinin kıta
Avrupa'sında pek tanınmadığı o
günlerde Britten bu eseriyle, o yıl
Salzburg Festivali'nde yorumlanan
diğer eski eseri Simple Symphony
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( 1 934) ile kazandıgı başarının devamını
da saglamış oluyor, geniş kütlelerin de
ilgisini çekiyordu. Aslında eseri,
1 933'de kurdugu yaylı çalgılar
orkestrasıyla ün kazanmış olan Ingiliz
şef Boyd N eel ( 1 90S- 1 98 1 )
ısmarlamıştı. Orkestrasıyla Salzburg
Festivali'ne katılacagı yeni bir Ingiliz
eseri istiyordu. On gün içinde eseri
besteleyen, dört hafta içinde de tüm
partileri tamamlayan Britten'ın eseri
27 Agustos 1 937'de ilk kez
seslendirildi. ...
Onbir bölümden oluşan esere adını
veren tema yine bir Ingiliz bestecinin,
Frank Bridge'in ( 1 897- 1 94 1 ) 1 9 1 l 'de
yazdıgı ikinci yaylı çalgılar dörtlüsünün
pastoral aniatımlı ana temasıdır.
3/4'1ük ölçüde, törensel ve agır (Lento
maestoso) tempoda başlayan 1 .
Bölümün (lntroduction ve Tema)
onbirinci ölçüsünde minör tonda, solo
kemanla duyurulan tema, fanfar
benzeri çıkışlada atmosferi belirler.
Tüm yaylılar temayı tekrarlayarak onu
ilk varyasyona ulaştırır. 1 . Varyasyon
agır (Adagio) tempoda, bas yaylıların
koral benzeri armonilerine karşıtlık
oluşturan solo kemanın resitatifı ile
başlar. Solo keman daha sonra bu
koral havayı keser ve temanın bir
bölümü üzerine süslemelerle ·
varyasyonu duyurur. Bu bölmeler
sürekli olarak hem süre, hem de şekil
bakımından degişerek işlenir ... 2.
Varyasyon bir marş biçiminde, çok
hızlı (Presto alla Marcia) tempodaki 3.
Bölüm Marş'ta (March) yer alır. Füg
biçiminde yükselen, sonra çabucak
sönen kreşendo girişten sonra
temanın en güçlü bölmesi üzerine

varyasyon geliştirilir. Temanın ilk
yarısındaki Mi-La ve Mi-Si-La notaları
üzerinde başlayan varyasyona Britten
-ekonomik stilini belirgenleştiren
tarzda- yalnızca trillerle ve pizzicato
notalarla eşlik eder ... 3. Varyasyon
neşelice ve zarif (AIIegretto gracioso)
tempoda bir Romans'tır (Romance).
Neoklasik stilde, eski ustaları yeniden
yaşatırcasına bir üslupta yazılmış olan
Romans'ta, bas çalgıların pizzicato'ları
eşliginde Bridge'in teması zarifçe
yükselir ... 4. Varyasyon parlak ve
çabuk (AIIegro brillante) tempoda bir
ltalyan Aryası'dır (Aria ltaliana). 1 9.
Yüzyıl kolaratur opera sanatı üzerine
bir parodi gibi sergilenen bu S.
Bölümde, gitarın akodarını anımsatan
pizzicato bas yaylıların eşliginde birinci
kemanların primadonna benzeri canlı,
heyecanlı çıkışları, trilleri, sanki bir
Rossini aryası gibi sergilenir... S.
Varyasyon dolgun, heybetli ve de
çabuk (AIIegro pesante) tempoda, çok
belirgin ritmde bir klasik Bourree'dir
(Bourree Classique). Yaylıların boş
telleri kullanarak ritmi vurguladıkları
bu 2/4'1ük ölçüdeki eski Fransız dansı
ayrıca, solo kemanla Vivaldi'yi
anımsatan ltalyan Barok stilinde de
işlenir .. 6. Varyasyon agır (Lento)
başlayan sonra canlı (Vivace) süren bir
Viyana Valsi'dir (Wiener Walzer).
Britten burada da vals temposunu, bir
Strauss orkestrasıyla abartarak yansıtır
gibi parodileştirirken tüm müzikal
hileleri kullanılır... 7. Varyasyon ise çok
çabuk (AIIegro molto) tempoda
sürekli bir devinimdir (Moto
Perpetuo). Yaylı çalgılar orkestrasına
virtüoz bir gösteri olanagı saglayan bu
8. Bölümde, melodi tremololar
biçiminde orkestranın bir ucundan
digerine çabucak ulaştırılarak
sunulurken yalnızca unison (teksesli)
eşlikle yetinilir... 8. Varyasyon ritmik
ve agırca (Andante ritmico) tempoda
bir Matem Marşı'dır (Funeral March).
Burada yaylı çalgıların alışılmış
tınılanndan başka, orta bölmede bas
yaylıların boş tellerdeki
pizzicato'larıyla, -bir matem havasının
boguk davul sesleriyle- ana tema
duyurulur ... 9. Varyasyon agır (Lento)
tempoda bir Şarkı'dır (Chant). Geri
plandaki basların durgun ve dört
oktava yayılan eşliginde bu şarkıyı
viyolalar duyurur ... 1 O. ve son
.

Varyasyon neşeli ve çok canlı (AIIegro
molto vivace) tempoda bir Füg ve
Final'dir (Fugue and Finale). Füg
yapısının zorlugu, temanın ilk notaları
üzerine kurularak işlenir. Bu zorlugun
doruguna da tüm temaların tekrarı ile
ulaşılır ve kısa bir Coda ile eser sona
erer. (Süre 27')

Beethoven: Prometeus
Beethoven 1 . ve 2. Senfoni'leri
arasında bale için tek eseri olan
"Prometeus'un Yaratıkları"nı
besteledi. 1 800 yıllarında Viyana'da
bulunan rakip iki ltalyan bale
ustasından Napolili bale yöneticisi S.
Vigano'nun istegi üzerine Beethoven,
konusunu mitolojiden aldıgı ve
uvertür, giriş ve onaltı bölümden
oluşan baleyi yazdı. Vigano'nun Kraliçe
Maria Theresa'nın gözüne girmek ve
bu bale savaşını kazanmak için
librettosunu ve koreografısini
hazırladıgı Prometeus, ilk kez 28 Mart
1 80 l 'de Viyana Hofburg Tiaytrosu'nda
sahneye konuldu. Iki saat kadar süren
ve Ateş Tanrısı Prometeus'un toprak
ve sudan, kadın ve erkek olarak iki
insan yaratıp, gökten çaldıgı ateş ile
onlara hayat vermesini konu alan bale
pek begenilmedi. Beethoven,
temsilden sonra Leipzig'deki yayıncısı
Hoffmeister'e yazdıgı mektupta bale
yöneticisinin başarı kazanamadıgını
bildiriyordu.
Günümüzde, konser salonlarında tüm
süresi elli dakikayı aşan bale
müziginden seçilmiş bölümler
çalınmaktadır; bunlar Uvertür, Fırtına
(La Tempesta), 1 . ve 2. Perde'den
müzikler içinde Gioia, Casentini ve
Vigano'nun soloları, Pastorale gibi
bölümlerdir.
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TOKYO YAYLI ÇALG lLAR DÖRTLÜSÜ

TOKYO STRING QUARTET
TOKYO YAYLI ÇALG l LAR
ANDREW DAWES, 1 . keman l sr violin
--------� D Ö RTLÜSÜ
KlKUEI IKEDA, 2. keman 2nd viol in
-------i TOKYO STRING QUARTET
KAZUHIDE ISOMURA, viyola viola
• Oda müzigi tarihinde en ünlü yaylı
SADAO HARADA, viyolonsel cello
çalgılar dörtlülerinden biri olarak
kabul edilen Tokyo Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü 1 969'da kuruldu. Dörtlü,
olaganüstü teknik hakimiyeti, konser
programları ve plak kayıtlarındaki
zengin çeşitiilikle müzik dünyasının ilgi
ve begenisini kazandı. Yale Üniversitesi,
Cincinnati Üniversitesi-Müzik
Konservatuarı ile 1 99 1 'den beri de
Tokyo'daki Suntery Hall'da ders
veren topluluk üyeleri, 1 99 1 -92
konser mevsimi başından itibaren
Paris Theatre de Chatelet'de sürekli
konserler vermektedir. Dogulu ve
batılı müzisyenlerden kurulu olan bu
olaganüstü topluluk klasikten çagdaş
Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 756- 1 7 9 1 )
müzige kadar uzanan geniş bir
Dörtlü No. 1 9, Do Majör, KV465 (Disonas)
yelpazeyi içeren repertuarıyla yılda
Quarret No. 1 9 i n A Major, KV465 (Dissonance)
yüzden fazla konser vermekte,
Adagio-Allegro
dünyadaki önemli festivaliere
Andante cantabile
katılmaktadır. 1 992-93 mevsiminde
Menuetto: A llegretto
A llegro mo/to
Almanya, !talya, Fransa, !sviçre,
Hollanda, Ingiltere, Belçika, Ispanya ve
Bela Bartok ( 1 88 1 - 1 945)
Japonya'da
yaptığı turnelerin yanısıra
Dörtlü No.2 Op. l 7 Quartet No.2 Op. 1 7
Paris,
Amsterdam
ve Anvers'te
Moderato
A llegro mo/to capriccioso
Bartok'un oda müziği eserlerini
Lento
seslendirdi. 1 993-94 sezonunun
başında da Beethoven'in tüm
Ara Imermission
dörtlülerini Paris, Brüksel, Amsterdam
Franz Schubert ( 1 79 1 - 1 829)
ve Milano dahil Avrupa'nın birçok
Dörtlü No. l 4, Re Minör Op.posth (Ölüm ve Genç Kız, D.8 1 O)
kentinde sundu. Topluluğun çok özel
Quartet No. 14 in D Minor, Op.posth (Death and the Maiden, 0.8 1 0)
projeleri arasında, Beethoven ve
Allegro
Şostakoviç'in bütün dörtlülerini
Andante con moto
Boredin Dörtlüsü ile birlikte
Scherzo (Allegro mo/to)
Viyana'da
Konzerthaus'da verecekleri
Presto
konser dizilerinde seslendirrnek de
26.6. 1 995, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7.00 pm
yer almaktadır.
Beethoven ve Schubert'in dörtlülerini
içeren üç CD'yi baglı oldukları BMG
Classics/RCA Victor Red Seal için
dolduran Tokyo Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü, aynı şirketler için, yakın bir
gelecekte Bartok'un dörtlülerinin
kaydını yapacaktır. Topluluk ayrıca
Pinchas Zukermann, James Galway,
Richard Stoltzman, Alicia De
Larrocha, Barry Douglas, Kazuhito
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Yamashita gibi solistler ve Cleveland
Dörtlüsü ile de plaklar doldurmuştur.
Dörtlü'nün, daha önceki plakları
arasında Deutsche Grammophon için
Bartok, Brahms, Haydn ve Mozart;
CBS için Debussy, Ravel ve Dvorak
kayıtları vardır ve bunların birçoğu
Plak Büyük Ödülü-Montreux, Stereo
Review ve Gramophone dergileri
tarafından verilen Yılın En Iyi Oda
Müziği Kaydı ödülünü almış, altı kez de
Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiştir.
Kikuei lkeda, Kazuhide lsomura ve
Sadao Harada Tokyo'daki Toho Müzik
Okulu'nda eğitim gördü. Dörtlü'nün
1 969'da New York'taki Juilliard Müzik
Okulu'nda kurulmasından sonra
Pasadena'da (California) Coleman
Yarışması, Münih'te ARD Yarışması ile
Genç Sanatçılar Uluslararası
Yarışması'nda birincilik ödülü aldı.
• Hailed as one of the grearest guarters

in chamber music history, the Tokyo

Dörtlüsü Yarışması'nı kazanan ve
1 986'da Kanada M üzik Konsey'ince
Yılın Topluluğu ilan edilen Orford
Borodio Quarrer at che Konzerrhaus in
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün
Vienna.
kurucularından biri olan Dawes, 26 yıl
The Tokyo String Quarret has an
süreyle bu topluluğun birinci
exclusive conrract with BMG
kemancılığını yaptı. Halen, New
Classics/RCA Vicror Red Seal, uoder
York'ta bulunan An Die Musik
which rhe complere guarters of
topluluğunun üyesi olan Andrew
Beethoven and three CD's of Schuberr
Dawes, kişisel konser ve resitalierinin
guarters have been released. They have
yanısıra toplulukla beraber Avrupa ve
also embarked on rheir second complere
Amerika'da konserler vermekte,
recordiog of che Bartok Quarrets. The
eosemble has also recorded with partners festivaliere katılmaktadır.
Kanada'nın müzik yaşamına yaptığı
such as Pinchas Zukerman, James
katkılardan dolayı 1 992'de Kanada
Galway, Richard Stoltzman, Alicia De
N işanı'nı, 1 994'de de Chalmers Ulusal
Larrocha, Barry Douglas, Kazuhiro
M üzik Ödülü'nü alan Dawes, birçok
Yamashita and the Cleveland Quarret.
uluslararası yarışınada hakemlik
The Quarrer's maoy previous recordings,
yapmış ve Sir Yehudi Menuhin
including Barrok, Brahms, Haycin and
Mozart for Deursche Grammophon, and tarafından Londra Uluslararası Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü Yarışması jürisine
Debussy, Ravel and Dvorak for CBS,
davet edilmiştir. Andrew Dawes,
have received the Grand Prix du Disque
1 770'da Parma'da yapılan bir J.B.
du Mootreux, Best Chamber Music
Guadagnini
kemanla çalmaktadır.
Recording of che Year awards from Srereo
Beerhoven and Shostakovich guarters in

a series of concerrs together w i rh the

String Quarret has received exrraordinary

Review and Gramophone, and six

acclaim from i ts very beginning in

Grammy Awards nomioations.

• Aodrew Dawes attended the

1 969. Praised for their suberb rechnical

Kikuei I keda, Kazuhide Isomura and

Conservaroire de Musigue in Geneva

command and the commitment and

Sadao Harada srudied at the Toho

and studied also with Clayroo Hare,

inrensiry they bring to performances

School of Music in Tokyo. Soon after the

Murray Adaskio, Loraod Fenyves and

and recordings of a richly varied

quarret's formation in 1 969 at the

Oscar Shumsky. Coosidered as one of

reperroire, the Tokyo Quartet's

Juilliard School of Music in New York,

the most distioguished violonists of

conrinuing musical achievemen·rs have

ir won First Prize at the Coleman

Caoada, he has beeo acclaimed as a

caprured an enrire generarion. The

Audirioos in Pasadeoa, California, at the

recitalist, chamber musiciao and soloist

Quartet is Artist-in-Residence at Yale

ARD Competition in Munich and the

with orchesrras throughout Norrh and

University in New Haven, Conoecticut,

Young Concert Arrisrs I nternational

South America, Europe and the Orient.

ar rhe University of Cineinnari College

Auditioos.

He has been a prize wioner in

Cooservatory of Music, at the Suotory

international competitioos, including

Hall in Tokyo since 1 99 1 , and at che

Jeunesses Musicales National Violio

Thearre de Chareler in Paris si nce the

A N DREW DAWES

Cenevre Konservatuarı'nda eğitim
over 1 00 concerts each year, this
gören ve Clayton Hare, Murray
remarkable ense m ble of Eastern and
Adaskin, Lorand Fenyves ve Oscar
Wesrern musicians regularly appears in
Shumsky ile de çalışan, Kanada'nın en
music cemres and major festivals
önemli kemancılarından biri olarak
throughout che world. !ts reperroire
tanımlanan Andrew Dawes oda
spans a broad raoge from classical to
müzikçisi ve orkestra solisti olarak
conremporary music. During the 1 992Avrupa, kuzey ve güney Amerika ile
93 season, tours took the guarret to
doğuda konserler ve resitaller verdi.
Germany, Iraly, Fraoce, Switzerland,
Jeunesses Musicales Ulusal Keman
Hollaod, Britain, Belgium, Spain and
Yarışması, Münih Uluslararası Sonat
Yarışması ve Montreal Uluslararası
)apan, w ith performances of the Barrok
cycle in Anrwerp, Amsterdam, and Paris. Keman Yarışması gibi birçok
In rhe 1 993-94 season the Tokyo String
uluslararası yarışınada ödül kazandı.
Quartet performed che complete cycle of 1 965 yılında kurulan, doldurduğu
Beerhoven guarters in Europe's concert
SO' den fazla plakla üç kez Juno Ödülü
halis, includiog Paris, Brussels,
ile iki kez Kanada Plak Büyük Ödülü'nü
Amstetdam and Milan. A special project alan, 1 974'de Avrupa Yayın Birliği
w ili be the presenrarion of the complete
Uluslarluslararası Yaylı Çalgılar
beginning of che 1 99 1 -92 seasoo. W ith

•

Competition, Munich International
Sooata Competition and the Momreal
International Violin Competitioo. In
1 96 5 , Mr. Dawes was a founding

member as well as the fırst violonist for
26 years of the Orford String Quarret

which made over 50 recordiogs and woo
three times the Judo award, two Grand
Prix du Disgue in Canada and received
the fırst prize in the European
B roadcasring U nion's Inrernational
Sering Quartet Competitioo in 1 974
and was named, in 1 986, Ensemble of
the Year by the Canadian Music Council.
Andrew Dawes is presently a member of
the New York based ensemble An Die
Musik with whom he tours Europe and
Norrh America while cominuing his
own recirals and concerrs.
In 1 992, Aodrew Dawes was awarded
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Göthe şunları belirtir: "Bu cins
sergilemeler -yaylı çalgılar
kuartetlerinin yorumu- benim için
conrriburion ro musical life of Canada.
öteden beri enstrümantal müzigin en
He has served as adjudicaror for
anlaşılır alanıdır: Dört tane aklı
numerous inrernarional comperirions
başında adamın aralarında
and was invired by Sir Yehudi Menuhin
konuşmalarını dinliyorsun, onların bu
ro be on che jury of che London
eklemelerinden birşeyler ögrendigine
Inrernarional Sering Quarrer
inanıyorsun ve çalgıların özelliklerini
Comperirion. Andres Dawes plays wirh
a violin by ].B. Guadagnini made in
tanıyorsun"... Müzige pek yakın
olmamakla birlikte, oda müziginin en
1 7 70 in Parma.
belirgin gözlemini saptamış olan
Göthe'nin sözlerine en uyan dörtlülerin
Mozart: Dörtlü No. l 9
başında olanlardan biri de Disonans
Onbeş yaşında ilk yaylı çalgılar
Kuartet'tir. Mozart bu son kuarteti de
bitirip kendi eliyle defterine
kuartetini yazan Mozart -Salzburg
Senfonileri olarak da anılan üç
kaydettikten sonra Haydn'ın huzurunda
bir konser düzenlenmiştir. Mozart
Divertimento (KY 1 36- 1 37- 1 38) hariç
hemen Salzburg'taki babasına yazdıgı tutulursa- yaşamı boyunca 23 kuartet
yazmıştır. Tutkulu, meraklı müzikçiler günümüzde halen kayıp olan- mektupta
bu konseri anlatmıştır. Daha sonra 1 2
ise onun -Haydn'a ithaf edilen altı
kuartetini degil- tümünü ciddiye alır ve Şubat 1 785'te Haydn'dan başka babası
Leopold Mozart'ın da bulundugu ev
yorumlar. Mozart Viyana'da 1 773'de
yazdıgı altı kuartetten sonra bu türde
konserinde Haydn, "Mozart'ın besteci
uzun süre beste yapmamıştı. Ancak on olarak büyüklügü" konusundaki ünlü
konuşmasını yapmıştır.
yıl aradan ve Haydn'ın 1 78 1 'deki Rus
Kuartetleri'ni tanıdıktan sonra tekrar
Esere verilen, -Latincede "Dis=çift" ve
bu türde yazmaya başladı. Mozart'ın
"Sonare=ses çıkarmak" kelimelerinin
birleşmesinden oluşan- Disonans
1 782- 1 785 yıllarında -yani Saraydan
deyimi, iki sesin kulakta alışılmış tek
Kız Kaçırma ile Figaro operaları
bir ses (konsonans) olarak degil de,
arasında- yazdıgı ve 76 kuartetiyle
tanınan Haydn'a ithaf ettigi bu altı
farklı etkilerini yitirmemiş iki ses
kuartet (KV387-42 1 -428-458-464 ve
olarak bileşimini beli rtir. Kuartetin 3/4
465) bu nedenle Haydn Kuartetleri
lük ölçüde agır (Adagio) tempoda
adını taşır. Bu altı kuartetine Haydn
başlayan 1 . Bölümünde birbirini kesen
için yazdıgı italyanca ithafta Mozart,
Disonans sesler ve kromatik, tınısal
sürtünmeler esere bu adın takılmasına
"Bu eserlerin uzun ve yorucu bir
çalışmanın meyvası oldugunu" belirtir. neden olmuştur. Mozart'ın
çagdaşlarının anlayış göstermedigi bu
Ancak hiç te bu izlenimi yaratmayan
durum, yanlışlık olarak ta kabul
kuartetlerinde Mozart, Haydn'a göre
edilmiş, bu "hata" düzeltilmek bile
çok daha kısa sürede bu olgunluga
erişmiş, inceledigi Rus Kuartetleri'nden istenmiştir. Bugün çok normal olarak
esinlenmiş bile olsa, kuartet stiline
karşılanan Disonans, Rokoko'dan
hemen egemen olmuş, Bach'a özgü
klasik çaga geçişte kullanılmamasına
çoksesliligi, formu ya da stili tehlikeye
karşın, daha Rönesans çağında
Monteverdi'nin ( 1 567- 1 743)
atmadan degerlendirerek bu türdeki
eserlerinde görülmüş; uyumlu bir
en çekici eserlerini vermiştir.
Genellikle neşeli atmosferi ile birlikte, beraberlik yansıtmayan, sanki
oda müzigi çalmanın üstün zevkinin
çözümünü beklermiş gibi tmlayan
olaganüstü biçimde gerçekleştigi bu
benzer Disonans'lar yer almıştı.
Disonans, eserin 1 . Bölümündeki,
eserlerin sonuncusu "Disonans"
olarak anılan Do Majör Dörtlü'dür
Mozart'ın en kişisel damgasını vurdugu
eserlerinden biri olarak nitelenen
(KV465). 1 4 Ocak 1 785 günü
tamamlanan bu dörtlü -bir önceki ile
Adagio girişte gerçekleşir. Viyolonsel
baslarda Do sesini sürekli tutarken,
birlikte- sonradan gelen bestecileri, en
çok da Beethoven'i etkileyen eserlerin
buna hemen viyola katılır; onları ikinci
başında gelir. Liedleriyle tanınan Cari F. keman izler. Başlangıcın La bemol
Zelter'e 1 829'da yazdığı mektupta
majör oldugu basta belirginleşince de
che Order Of Canada and in 1 994 che

Chalmers National Music Award for his

Mozart birinci kemanı La' da başlatır.
Böylece "Çapraz durum", ikinci kemanı
ve viyolayı kesen bir Disonans
oluşmuştur. Eski müzik teorilerinde
yasak olan bu durumu Mozart Sol
majörde çözdükten sonra aynı oyunu
bu kez bir tam ses daha pes uygular.
Ancak tüm bu anlaşmazlıklara karşın,
agır (Adagio) bölmeyi izleyen ilk
Allegra'daki ana tema aydınlık ve
masum bir havadadır; ama Mozart bu
temanın melodik unsurlarından elde
ettigi zengin malzemeyi tematik olarak
işler. Enerjik bir Sol majör akordan
sonra zengin figürlü ikinci tema
duyurulur; gerçek karşıtlıgı ise üçüncü
tema saglar. Gelişim ise törensel
olmaktan çok, ana temanın dik kafalı
şekillenmeleri ile ilgi çeker.
3/4'1ük ölçüdeki, Fa majör tondaki
şarkı söyleyen, agır (Adagio cantabile)
tempodaki 2. Bölüm zarif bir arya gibi
başlar. Ancak 8'1ik ve 1 6'1ık notalarla
karşı tema, degişik çalgıların diyalogları
ile sergilenirken bu şiirsel anlatımı ile
güzel anla� oluşturur. Bu bölümde giriş
Adagio'sunun yansımaları da sezilir.
3/4'1ük ölçüdeki 3. Bölüm Menuetto
ise cümleden cümleye degişen ritmikdinamik kontrastiarı ile dikkati çeker:
Sevimli halk müzigi havası ile katı ve
sert hareketler tam bir karşıtlık
oluşturur. Piano (hafif) ve forte (güçlü)
nüanslarla tatlı-buruk Menüet'in Trio
bölmesi ise karanlık Do minör
tondadır ve tüm bu davranışlar bu
tutkulu Trio'da artar.
2/4'1ük ölçüdeki, daha çabuk ve şen
(AIIegro molto) tempodaki 4. Bölüm,
sonat formunda olmakla birlikte
Haydn'ı anımsatan Rondo unsurları da
sezilir. Özellikle ana temanın melodik
çizgisi, büyüleyici neşes; yanında
anlamlı cümleler de içerir. Birinci
kemanın virtüoz pasajları ve süprizli
üçlü şıçramalarla şeçkinleşen finalde
Mozart çok degişik unsurları ustaca
kaynaştırmıştır. (Süre 32')

Bartok: Dörtlü No.2
Çagdaş müziğin en büyük
temsilcilerinden biri olan Macar Bela
Bartok oda müzigi alanında altı
kuartet, bir piyanolu beşli, iki piyano
ve vurma çalgılar için sonat, biri solo
olmak üzere üç keman sonatı, kemanklarinet-piyano için Kontrastlar,
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keman-piyano için iki Rapsodi,
viyolonsel-piyano için Rapsodi ve iki
keman için 44 düo bestelemiştir.
1 940'da Amerika'ya yerleşmesinden
beş yıl sonra, yokluk içinde öldükten
sonra ün kazanacak olan Bartok kendi
tanımlamasına göre, "Bach'ın derin
kontrpuan anlayışını, Beethoven'in
gelişim formunu ve Debussy'nin
akodarın anlamını tekrar yaratışını bir
sentezde birleştirerek modern
zamanda yaşatmak istedi�ini"
belirtmişti. Bu cümleyle çalışmalarının
gerilimli alanını tarif eden Bartok,
- 1 899'da tamamlanıp basılmamış olan
bir kuarteti dışında- 1 908 ile 1 939
arasındaki uzun sürede altı kuartet
yazmıştır. Bestecinin yaşamındaki
önemli aşamaları belirten bu eserler
her toplulu�un çalmaya cesaret
edemeyece�i kadar teknik ve ruhsal
zorluklar içerir. 1 908'deki ilk
kuartetiyle gelecekteki stilini duyuran
Bartok'un 1 9 1 5- 1 9 1 7 yılları arasında
yazdı�ı . iki kuartetinde halk müzi�inin
adeta damıtılması gerçekleşir. lik kez
Budapeşte'de 3 Mart 1 9 1 8'de
Waldbauer-Kerpely Dörtlüsü
tarafından seslendirilen kuartet, müzikal
fikirlerinin düzenli gelişmesine karşın
ölçülerin, tempoların de�işme�i. ritmik
güçlükleri ve de�işik armoni anlayışı ile
içine girilmesi zor bir eser olarak
ortaya çıkar. Ön plandaki dans motifleri
ve seçkin bir tavırla beliren müzikal
renkler kendi kendilerine yeter
durumdadır. Eserin üç bölümü, form
uygunlu�unun düzenlenmesi
bakımından Bartok'un en cesurca
yaptı�ı yeniliklerin sergilenmesidir:
Scherzo benzeri hızlı bölüm bu üçlü
şemanın çekici merkezini oluştururken
a�ır bölüm Lento'nun sürgüne
gönderilmiş gibi sona alınması esere
müzik tarihinde rakipsiz bir yer
kazandırır. (Bartok aynı yıllarda yazdı�ı
Op. l 4 Piyano Süiti'nde de bu yolu
denemiştir.)
Kuartetin sonat formundaki 1 . Bölümü
orta hızda (Moderato) tempoda 9/8'1ik
ölçüde başlar; fakat ikinci ölçüde
6/8'1i�e dönüşür. Hemen girişte
duyurulan birinci tema ritmik
aydınlı�ıyla bir halk müzi�i esinlenişidir.
Yine birinci kemanda verilen de�işik
fıgürlü ikinci tema ve tizlerde tatlı
(dolce) anlatımla beliren üçüncü tema
ortak unsurları içerir; bunlar iki keman

tarafından oktavlı aralıkla duyurulurken Bundan gelişen dik tavırlı ana tema
gerilim yaratır. Viyolalarla da yansıyan
Bartok'un eserinin şiirsel yanını
sergiler... 2. Bölüm 2/4'1ük ölçüde, çok triyoleler sürerken, içtenlikle beliren
ve Brahms'ı anımsatan lirik ikinci tema
kaprisli ve şen (AIIegro molto
majör tonda duyulur; sanki hava
capriccioso) tempoda bir Scherzo
aydınlanmış gibidir. Bu arada La majör
sayılabilir. Burada da belirgin bir halk
tonda beliren sevimli ve oynak bir yan
ezgisi olmamasına karşın bölüm,
tema da yardımcı olmaya çalışır (bazı
sevimli bir dans havasındadır. Vurma
eleştirmenler burasını Mozart'ın
çalgıları anımsatan disonanslar, ritmik
Jüpiter Senfonisi'nin finaline de
zorlamalar buna işaret eder. Fa-Re
benzetir). Ancak bu mutluluk da kısa
notalarının sürekli ritmik tekrarlarıyla
sürer, huzursuz hava yeniden oluşur.
oluşan ana tema, başlangıcıyla bölüme
Serimde (Exposition) ikinci tema bile
gerekli hareketi sa�lar... 4/4 ölçüde
karakterini de�iştirir, acıyı yansıtır;
başlayan, a�ır ve gururlu (Lento)
ancak ritminden dolayı tanınabilir
tempodaki 3. Bölüm Bartok'un en
orjinal parçalarından biridir. Kontrpuan şekle girmiştir. Dinamik yükselişlerle,
yönünden gerilimli olan bölümde dört karşıtlıklada süren bölüm, sona do�ru
Coda'da keder içinde söner.
tematik paragrafın -giriş ve kodayı da
2. Bölüm, Andante con moto ise
içeren- serbest bileşimi, bölümü
4/4'1ük ölçüde, a�ır tempoda başlar.
ba�layan halkayı oluşturur. (Süre 27')
Beş çeşitlerneden oluşan bölümde
Schubert, şair Claudius'un şiiri üzerine
Schubert: D ö rtlü No. l 4
daha önce yazdı�ı liedi
de�erlendirmiştir. Ancak bölümde,
Liedin en büyük ustası olarak tanınan
Franz Schubert'in 1 8 1 7 Şubatında şair ölümden korkarak yalvaran gençkız
de�il, ölümün sakin tavırlı bilgeli�i ön
Matthias Claudius'un bir şiiri üzerine
plandadır. Fakat bu sakinlik üçüncü ve
yazdı�ı "Der Tod und das Madchen"
(Ölüm ve Gençkız) adlı Lied'nin sözleri beşinci çeşitlemelerle bozulur; yeniden
huzursuz ve heyecanlı (alla breve) bir
şöyle:
atmosfer oluşur. Tüm çeşitlernelerin
Geç git! Ah, geç git
minör tonda olmasına karşın yalnızca
Git ey vahşi iskelet!
dördüncü çeşitierne majör tondadır.
Daha gencim ben, git dostum!
3. Bölüm daha canlı ve şen (AIIegro
Ve bana dokunma.
molto) tempoda bir Scherzo'dur.
Elini ver, ey güzel ve zarif varlık,
Yaşama iste�i-güçlenmiş, ancak neşeli
Ben dostunum ve cezalandırmak için
gelmedim. ve mutlu bir dans oluşmamıştır.
Buradaki ana tema Wagner'in 1 854'de
Cesur ol! ben vahşi de�ilim,
yazdı�ı Rheingold (Ren Altını)
Rahatça kuca�ımda uyumalısın.
operasını ça�rıştırır. Bölümün Re
Gençkızın yalvarışını ve ölümün
majör tondaki Trio kısmı ise sevimli ve
cevabını içeren bu Lied'i Schubert
zarif biçimde, aydınlık bir hava yaratır.
daha sonra yazdı�ı onbeş kuartet
4. Bölüm (Presto) 6/8'1ik ölçüde, çok
arasında ondördüncü olan Re Minör
hızlı tempoda bir fınaldir. Aceleci,
Dörtlü'nün ikinci bölümünden
kovalar gibi olan ana tema teksesli
kullanmış; 1 824 Martında tamamlanan
(unison) sunulur. Birinci bölümden de
eser, bestecinin ölümünden sonra
daha canlı, hareketli olan ve bazı
1 83 1 'de Josef Czerny tarafından
uzmanların Dance Macabre'a (Ölüm
yayınlamıştı. Dört bölümden oluşan
eserin, Sol minör tonalitede olan ikinci Dansı) benzettikleri fınal sanki, insanın
bölümü (Andante) dışında hepsi de Re kendinden daha güçlü olan ölümle
savaşımını sergiler. Ancak çok kısa
minör tondadır; bunun da oda müzi�i
anlarda beliren aydınlık, avutucu yan
alanında ilk kez gerçekleşti�i belirtilir.
tema aldatıcı biçimde duyulur,
1 . Bölüm Allegro, 4/4'1ük ölçüde hızlı
tempodadır. Daha ondördüncü ölçüde kaybolur; bölüme egemen olan acı ve
sert kovalamacayı önleyemez.
tehdit edici tavırla yükselen ça�rı
Ölümcül fırtına yaklaşmaktadır. Eser
eserin tüm atmosferini etkiler:
daha da çabuklaşan (prestissimo)
Huzursuz triyolelerle, hızlı
Coda ile sona erer: Ölüm avını
de�işimlerle yansıyan motif bölümü n
yakalamıştır. (Süre 38')
hareketini belirleyen unsurlardır.
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iSKOÇ ODA ORKESTRASI

SCOTTISH CHAMBER ORCHESTRA
Prof. GÜRER AYKAL
Devlet Sanatçısı Srare Areise

GÜRER AYKAL, şef conducror
JULIAN BREAM, gitar guicar

1 942 yılında dogan, 1 953'de
Necdet R. Atak'ın ögrencisi olarak
Ankara Devlet Konservatuarı keman
bölümüne giren Gürer Aykal, 1 962'de
Adnan Saygun'un kompozisyon sınıfına
geçti. Keman bölümünü bitirdikten
sonra Cumhurbaşkanlıgı Senfoni
Orkestrası üyesi oldu. 1 969'da
kompozisyon bölümünden mezun
olarak orkestra şefligi için devlet
bursu ile Ingiltere'ye gönderildi;
Guildhall Müzik Okulu orkestra şefligi
yüksek sınıfına girerek Andre Previn
ve George Hurst gibi şeflerle çalıştı.
1 97 1 'de Siena'da Chigiana Akademisi
(ltalya), ertesi yıl da Guildhall ve
Kraliyet Müzik Akademisi (Londra)
şeflik bqlümlerinden mezun olan
Gürer Aykal, 1 972-73 yıllarında
Roma'ya giderek Santa Cecilia
Orkestrası'nı Franco Ferrara
denetiminde yöneterek şeflik
ögrenimini tamamladı. Bu arada
Pontificio lstituto di Musica Sacra'da
Dominico Bartolucci ile Gregoryen
müzigi ve Rönesans çoksesliligi
üzerinde çalıştı.
Hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri ile
Rusya ve Güney Amerika'da konserler
yöneten ve Devlet Sanatçısı olan Prof.
Gürer Aykal, Cumhurbaşkanlıgı
Senfoni Orkestrası Genel Sanat
Yönetmeni ve birinci şefi, Lubbock
Teksas Senfoni Orkestrası Genel
M üzik Direktörü, Oulu Senfoni
Orkestrası birinci konuk şefi ve
Bilkent Üniversitesi ögretim üyesidir.
•

Edward Elgar ( 1 85 7 - 1 934)
Yaylı Çalgılar için Serenad, Mi Minör Op.20
Serenade in E Minor, Op.20 for Scrings

Allegro piacevole
Larghetto
Allegretto-Come prima

lsaac Albeniz ( 1 860- 1 909)
lberia Süiti'nden 3 Parça 3 Pieces from Iberia Suice
(Gitar ve Orkestra için düzenleyen Arranged for Guicar and ürehescra by: Leo Bromver)
Evocacion
El Puerto
El Albaicin

Ara Incermission
Adnan Saygım ( 1 90 7- 1 99 1 )
Yaylı Çalgılar için Concerto da Camera, Op.62
Concerro da Camera for Scrings, Op.62

Allegro
Lento
Animato

Franz Schubert ( 1 797- 1 828)
Senfon i No.3, Re Majör, 0.200 Symphony No.3 in D Major, D. 200
Adagio maestoso-AIIegro con brio
Allegretto
Menttetto ( Vivace)-Trio
Presto. Vivace
27.6. 1 995,

Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon,

• Born i n 1 942, Gürer Aykal scarted ro
study violin in 1 95 3 at che Ankara Stace
1 9.00

Atatürk Culru ral Cenr re, Grand Hall, 7 .00 pm

Conservaroire with Necdet R. Atak, and
in 1 962 he transfered ro the

West LB
E u ropa

composition class of Adnan Saygun.

Katkılarından dolayı WESTDEUTSCHE LANDESBANK (EUROPA) AG'ye tqekkiir ederiz.
We are grateful to WESTDEUTSCHE LANDESBANK (EUROPA) AG for their contributions.

Symphony ürehescra i n Ankara. In

Afrer graduacing from the violin seetion
he became a member of che Presidencial
1 969, having completed his studies in
composirion, he was sene ro London on
a government scholarship co attend
graduate courses in conducring,
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eserlerinden oluşan Nocturnal adlı bir
solo CD yayınlamıştır.
Julian Bream, yaptıgı bir çok
Hursr. In 1 97 1 he graduared from the
düzenleme ve daha da önemlisi
Siena-Chigiana Academy in Italy and
Britten, Walton, Henze ve Takemitsu
rhe following year from rhe Guildhall
gibi çagdaş bestecilere ısmarladıgı ve
School of Music and The Royal
Academy of Music in London. Berween
türünün baş yapıtı sayılan eserlerle
1972-73 he complered his studies of
gitar repertuarının daha da
genişlemesini saglamıştır.
orchesrra conducring in Rome wirh
Yaptıgı televizyon kayıtları Brearn'in
Franco Ferrara and graduated by
dünya çapında daha da tanınmasına yol
conducring the Sanra Cecilia Orchestra.
açmıştır. 1 976'da ilk kez BBC
In the meanrime he srudied Gregorian
Televizyon u nda yayınlanan ve çok
chanr and Renaissance polyphony wirh
başarılı bir biyografik film olan "A Life
Dominico Barrolucci ar rhe Ponrifıcio
in the Country", yine BBC'de
Istiruro di Musica Sacra.
yayınlanan Master Class serisi önemli
Prof. Gürer Aykal has conducred many
televizyon programları arasındadır.
orchestras in Europe, Russia and South
1 984 baharında Ispanya'da çekilen,
America. He is presently rhe Principal
lavta ve gitar ile ilgili lspanyol
Conducror and General Music Director
müzigindeki gelişimi anlatan sekiz
of rhe Presidential Symphony ürehescra
bölümlük bir dizi hazırlamıştır.
in Ankara, the General Music Direcror
Sanatçının son zamanlardaki başarıları
of rhe Lubbock Texas Symphony
arasında BBC Radyo ve Televizyonu
Orchesrra, as well as being rhe Principal
Guesr Conducror of rhe Oulu Symphony tarafından yayınlanan ve Malcolm
Arnold'un konçertosunu yorumladıgı
Orchesrra. He is a Srare Arrisr and is
BBC Prom konserini, 1 99 1
also Professor ar the Bilkent University
sonbaharında Londra'da
in Ankara
gerçekleştirilen Japonya Festivali
Ir-------ı
sırasında Takemitsu'nun eserlerinin
JU LIAN BREAM
yer aldıgı Michael Tilson Thomas'ın
yönetimindeki Londra Senfoni
• Gitar dünyasında tartışmasız çok
Orkestrası eşliginde verdigi konseri ile
önemli bir yere sahip olan Julian
solo resitatini sayabiliriz. 1 992-93
Brearn aynı zamanda çagımızın en iyi
lavtacısıdır. Beş kıtada konserler veren sezonunda Hong Kong, Tayvan, Kore
ve Japonya'nın yer aldıgı Uzak Dogu
Bream, sık sık yaptıgı Avrupa
turnesinin yanı sıra Wigmore Hall'da
turnelerinin yanısıra her yıl
60. yaşını kutladıgı özel bir konser
Amerika'da üç hafta süren konser
dizilerini gerçekleştirmektedir. Brearn vermiş; Leo Brouwer'in Albeniz'in
otuz yılı aşkın süredir RCA plak
lberya Süiti'nden yaptıgı gitar ve
orkestra düzenlemesinin dünyadaki ilk
firması için yaptıgı sayısız kayıtla
seslendirilişini Londra'daki Prom
uluslararası çaptaki ününü
konserlerinde gerçekleştirmiştir. 1 994
perçinlemiştir. Yaptıgı bu kayıtlar için
ABD Ulusal Kayıt Sanatları ve Bilimleri baharında Türkiye ve lsrail'de büyük
ilgi gören konserler vermiştir.
Akademisi, Edison ve Gramophone
Müzige yaptıgı hizmetlerden ötürü
Dergisi'nin verdigi birçok plak
1 964 yılında OBE, 1 985 yılında ise
ödülünün sahibidir. 1 979 yılında RCA
CBE ünvanını alan sanatçıya 1 976
firmasınca sadece Ingiltere'de yapılan
yılında, besteci Villa-Lobos'un eşi
yarım milyonu aşan satış nedeniyle
tarafından Villa-Lobos Altın Madalyası
platin plakla ödüllendirilm iş; John
verilmiştir.
Williams ile olan kayıtları için de altın
ve gümüş plaklar kazanmıştır. 1 990'da
• Julian B rearn occupies a pre-eminenr
EMI firması ile anlaşma imzalayarak
yeni CD kariyerine başlayan sanatçının position in the world of the guirar and is
the fı nest lutenisr of his generarion. He
EMI etiketiyle çıkan ilk plagı, ünlü şef
has roured all fıve conrinenrs and each
Simon Rattle yönetimindeki
season spends three weeks in the USA,
Birmingham Şehir Orkestrası ile gitar
as well as regular visits ro Europe. For
konçertoları albümüdür. Brearn son
thirry years J ulian Brearn recorded for
olarak da 20. yüzyıl bestecilerinin
studying ar rhe Guildhall School of

RCA and his numerous recordings

Music wirh Andre Previn and George

succeeded furrher in establishing his
worldwide repurarion . He has won
many international recording awards,
including six from the National
Academy of Record ing Ares and
Sciences in the USA, rwo Edison
Awards and various prizes from the
Gramophone Magazine. In 1 979, RCA
presented him wirh a platinum disc ro
mark record sales of half a million in the
UK alone. He has also won gold and
silver discs for records made wirh his
friend and colleague, John W i l l iams. In

1 990 Julian Brearn embarked on a new
recording career, signing an exclusive
conrracr with EMI Classics, his fırsr disc
being an album of guirar concerri wirh
Simon Rattle and the CBSO and, most
recently, a reciral disc of 20th century
works, Nocrurnal .
Julian Brearn has done much to broaden
the gui rar repertoire with his many
rranscriprions of Romantic and Baroque
works; yer, more imporranr, he has
commissioned new works from such
eminem conremporary compasers as
Britren, Walton, Henze and Takemirsu,
many of them masrerpieces in their
genre. Julian B ream's many relevision
appearances have made him known to a
very wide public. There was a highly
successfu l biographical film " A Life in
the Counrry" and many other i mporranr
relevision programmes including a series
of master classes. During the spring of

1 984 he made eighr fılms on locarion in
Spain which charred rhe development of
Spanish music for lure and guirar.
Highlights of Julian Bream's career in
recent years include his 1991 BBC Prom
performance of the Malcolm Arnold
Concerto which was broadcast on BBC
Radio and TV ; a recital and a concerto
performance at the )apan Festival in
London (Aurumn 1 99 1 ) wirh the
London Symphony Ürehescra and
Michael Tilson Thomas, borh concerts
fearuring works by Takemirsu. During
the 1 992/93 season he performed rwice
ar rhe Wigmore Hall as part of the ir
Gala Re-opening Festival and a special
concerr to celebrare his 60rh Birrhday;
he roured che Far East, visiting Hong
Kong, Taiwan, Korea and )apan and
performed the world premiere of Leo
Brouwer's arrangemenr for guirar and
orchesrra of Albeniz's Iberia at the
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adlarla yayınlanan piyano eserlerinin
en başında 1 909'da tamamlanan ve
dört kitaptan oluşan lberia Süiti gelir.
grear acclaim.
1 . Kitap: Evocacion, El Puerto, En
In 1 964 J u! ian B rearn was awarded rhe
Corpus en Sevilla ( 1 906); 2. Kitap:
OBE for his services ro music and i n
Rondena, Almeria, Triana ( 1 906); 3.
1 98 5 he was awarded rhe CBE. He is
Kitap: El Albaicin, El Polo, Lavapies
also rhe proud passessor of rhe 1 976
( 1 907); 4. Kitap: Malaga, Jerez, Eritana
Villa-Lobos Gold Meda!, presenred ro
( 1 909) adlı parçaları içerir.
him personally by rhe composer's widow.
Gençligindeki Avrupa ve Amerika'da
turnelerinden sonra Barselona'ya
E/gar: Serenacl
yerleşen ancak 1 903'de babasının
ölümünden sonra yaşamını N ice'de
Ingiltere'nin Brahms'ı olarak
sürdüren Albeniz, son yıllarını lberia
adlandırılan Edward Elgar'ın 1 888
yılında yazdığı Üç Parça (Bahar Şarkısı- üzerinde çalışarak geçirmiştir. Oniki
parçadan oluşan lberia'nın ilk yorumu
Elegy-Finale) ilerde, 1 893 yılında
ise dört bölüm halinde piyanist
bestelenen Serenad'a temel
Blanche Selva tarafından Fransa'da,
oluşturmuştur. 1 893'de, önce ikinci
1 906- 1 909 yılları arasında
bölümü ilk kez çalınan ve Elgar'ın, en
sevdiği eseri olarak gösterdiği Serenad, gerçekleştirilmiştir. Birinci kitabı 9
Mayıs 1 906'da Paris'de Pleyel
romantizmi, melodik buluşlarıyla
Salonu'nda, ikinci kitabı 1 1 Eylül
bestecinin müziginin ve yaylı çalgılara
1 907'de St. Jean de Luz'de, üçüncü
egemenliğinin tipik bir örneğidir.
Besteci eserini, tamamlanmış biçimiyle kitabı Paris'de Madame Polignac'ın
evindeki konserde, dördüncü kitabı ise
ilk kez 3 Mart 1 905'te Londra'da
9 Şubat 1 909'da Societe Nationale'de
yönetmiştir.
seslendirilen eserin bazı bölümleri
1 . Bölümde, 6/8'1ik ölçüde ve Mi
daha sonra Enrique Fernandez-Arboz
minör tondaki şen ve sevimli (AIIegro
tarafından orkestraya uygulanmıştır.
piacevole) tempoda önce, ilerde de
Ispanya'ya özgü bu müzik günümüzde,
viyolalarla sık sık duyurulacak olan
gitar ve orkestra için çok kez
eserin temel fikri, ritmik bir motifle
başlar; onu, bir bahar havasındaki lirik düzenlendi: Önce John Williams
1 989'da lberia'nın üç bölümünü Steve
birinci tema izler. Bölümün Elgar'a
Gray'in düzenlemesiyle plağa
özgü hüzünlü ikinci teması, Mi majör
doldurdu; daha sonra da Paco de
tonda, duygulu bir şekilde keman
tarafından sergilenir ... 2. Bölüm 2/4'1ük Lucia bir başka üç bölümü orkestra
eşliğinde çaldı ... Özellikle, gitarın ulusal
ölçüdeki agırca (Larghetto) tempoda,
çalgı olarak kabul edildigi Endülüs'ün
Do majör tondaki tema sakin ve
ciddiyede sunulur. Tutkulu bir yükselişle kentlerini, mahallelerini konu alan bu
eser, ünlü gitarist-besteci Leo
gelişen ve aynı tonda birkaç kez
Brouwer'in de dikkatini çekti.
tekrarlandıktan sonra yine sakin bir
Brouwer de bu oniki parçadan üçünü
şekilde son bulan bu güzel şarkı
seçerek gitar ve orkestra için uyguladı
(Eiegy), Elgar'ın en güzel ve bütünlük
gösteren parçalarının başında gelir ... 3. ve bu düzenleme, Julian Brearn
Bölüm neşelice (AIIegretto) tempoda, tarafından 60. doğum günü konserinde
1 2/8'1ik ölçüde kendi temasıyla hızlı bir ilk kez seslendirildi.
Brouwer'in gitar-orkestra uygulaması
şekilde başlar. Ancak birinci bölümün
birinci kitabın ilk parçası olan
Mi majör tondaki 6/8'1ik ölçüdeki
Evocacion (Çağrı) adlı bölümle başlar.
ikinci teması esere egemen olur. Aynı
müzigin her iki bölümde birden neden Eski bir lspanyol dans formu olan
kullanıldıgı konusunda Elgar uzmanı Sir Fandanguillo'nun 3/4'1ük ritmiyle
degerlendirilen Evocacion'da önce lirik
Thomas Beecham şöyle diyor: "Iyi
ve çekici tema ağır tempoda, tatlılıkla
müzik kulaga kolay giren, fakat güç
(tres doux) belirtilir. Orkestra bu
çıkan müziktir." (Süre 1 1 ')
temayı, genellikle bas yaylı çalgılada
yansıtır. Ezginin Legato (baglı olarak)
Albeniz: lberia
duyurulmasıyla güzelleşen bölüm,
yardımcı karakterdeki ikinci tema ile
Albeniz'in, hepsi de Ispanya'ya özgü
Proms. In rhe spring of 1 994 he made

his debur in borh Turkey and Israel ro

dönüşümlü belirir ve parça
empresyonist etkide zarif bir akorla
sona erer.
Birinci kitabın ikinci parçası El Puerto
(Liman) adını taşır ve lberik
yarımadasının Atiantik kıyısındaki
liman kenti Cadiz'in havasını, Küba
kaynaklı Habanera ve Guajiras'ı da
anımsatarak duyurur. Canlı danslar
yansırken solo çalgı olağanüstü güç
görevler üstlenir. Ancak tüm sahne,
ana temanın 6/8'1ik ölçüde başlattığı
fikir çevresinde gelişir. Insan sanki
limanı ve dans eden dalgaları yansıtan
empresyonist bir tablo karşısında
gibidir. (Süre 4')
El Albaicin ise üçüncü kitabın ilk
parçasıdır. Solo çalgının kesik ve
monoton, ama canlı girişiyle 3/8'1ik
ölçüde başlar. Endülüs'ün kalbi
Granada'nın çingene mahallesinin adı
olan El Albaicin, önce bir Flamenco
dansı, Seguidillas'ı yansıtır. Sonra kente
özgü Granadinas ezgisini anımsatan
etkili, ağır ve lirik tema duyulur.
(Süre 8')

Saygun: Concerto da Camera
lzmir'de doğan, ilk müzik derslerine
Ittihad ve Terakki okulunda lsmail
Zühtü'nün kurduğu koroda başlayan
Adnan Saygun, onüç yaşında
Rossati'den piyano dersleri aldı; daha
sonra da Macar Tevfik Bey'in öğrencisi
oldu. Okulu bitirince Hüseyin Sadettin
Bey ile armoni çalıştı ve Fransızca
kitaplada kendini yetiştirdi. 1 928'de
devlet sınavını kazanarak Paris'e gitti;
Vincent D'lndy'den kompozisyon,
Eugene Borrel'den füg ve kompozisyon,
başka ünlü öğretmenlerden kontrpuan
ve armoni, Gregorgen şarkı ve org
dersleri aldı. 1 929-30 yıllarında
bestelediği ilk eseri Op. l
Divertimento, Paris'te ödül kazandı ve
seslendirildi.
1 93 1 'de Türkiye'ye dönen Saygun,
Musiki Muallim Mektebi'ne kontrpuan
ögretmeni olarak atandı; 1 936'da
lstanbul'a yerleşerek Belediye
Konservatuarı'nda ögretmenlige
başladı. Aynı yıl Macar besteci Bela
Bartok ile Anadolu'yu dolaşarak halk
müziği derledi. 1 939'da tekrar
Ankara'ya dönen, 1 946'daki Yunus
Emre Oratoryosu ile olgunluk
dönemine ulaşan ve eserleri
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yurtdışında da tanınan Saygun, 1 972'de La sesiyle huzur içinde sona erer ...
emekli olunca tekrar lstanbul'a
Hareketli ve canlı (Animato)
tempodaki, dans karakterindeki 3 .
yerleşti. Beş senfoni, iki piyano
konçertosu, keman, viyola ve
Bölüm tümüyle ayrı ve gerçekçi bir
viyolonsel için konçertolar,
havadadır. 5/8'1ik, 8/8'1ik, 9/8'1ik aksak
divertimento, süit, danslar, eşlikli ve
ritmlerle Saygun'un bir özelligi daha
eşliksiz koro eserleri, birçok oda
belirir. Yine birinci bölümdeki gibi 33.
müzigi, özellikle solo piyano için
ölçüde ortam degişir; güçlü ve enerjik
parçalar ve çokseslendirilmiş halk
bir doku oluşur. Bunu izleyen
türküleri besteleyen Saygun pekçok ta gelişmeler sırasında ilk tema füg
egitim kitabı yazdı.
biçiminde işlenir. Bas yaylı çalgılar
1 99 1 yılının 6 Ocak günü kaybettigirniz birdenbire Yunus Emre
Adnan Saygun'nun oda orkestrası için
Oratoryosu'ndan bir temayı ilahi
yazdıgı tek eseri vardır: Concerto da
biçiminde sergiler. Bu mistik hava solo
Camera (Oda Konçertosu) adını
kemanın duyurdugu bir çocuk
vererek 4 Mayıs 1 978'de tamamladıgı
şarkısıyla dagılır. Ancak bu şarkı bir
ve Ankara Oda Orkestrası'na ithaf
oyun havasına dönüşür ve ikinci
ettigi bu eser, ilk kez 7. Uluslararası
bölümdeki viyolanın melodisiyle
Istanbul Festivali'nde S Temmuz
Coda'ya baglanarak eser sona erer.
1 979'da aynı orkestra tarafından
seslendirilmiştir. Dört birinci keman,
Schubert : Senfoni No.3
dört ikinci keman, üç viyola, üç
1------ı
viyolonsel ve bir kontrbas'dan oluşan
Yoksulluk içinde geçen kısa yaşamında
onbeş kişilik yaylı çalgılar toplulugu
Avusturyalı besteci Franz Schubert
için yazılan eserde çalgılara da bazan
zengin bir müzik yaratmış; altıyüz lied,
solist görevi verilmiş; zaman zaman da birçok mes, ondört opera, koro,
eser senfonik bir yapı kazanmıştır.
piyano, oda müzigi eserleri, onyedi
Hiçbir forma uymayan konçerto
uvertür ve bugün yeni bulunanlada
modal yapıdadır ve eserin armonik
sayısı ona yükselen senfoni
dokusu bu modlardan oluşur.
bestelemiştir. Büyük bir çalışma şevki,
Konçerto baştan sona kadar bir
kolaylık ve dogallıkla yazan Schubert,
gelişim içindedir ve bu gelişim.in
belki de yazdıgı senfonileri hiç
sonucu olarak yine sürekli olarak
dinleyememiş olan tek bestecidir.
degişiklige ugrar.
Hatta ünlü Bitmemiş Senfoni'si bile ilk
Çabuk (AIIegro) tempodaki 1 .
kez ölümünden 43 yıl sonra
Bölüm'ün enerjik ve ritmik
seslendirilebilmiştir. Do Majör Senfoni
karakterdeki ilk teması unison olarak
No.7 ise, şans eseri Schumann
girişte yansır. Daha sonra 33. ölçüde
tarafından 1 839'da -bestecinin
beliren ikinci tema melodik yapıdadır.
ölümünden onbir yıl sonra- Viyana'da
Bu iki tema üzerine kurulan büyük
Schubert'in kardeşinin evinde
gelişimlerden sonra Coda'da birinci
bulunmuştur. Belki burada Schubert'in
tema tekrar duyurulur... Geniş ve agır de suçu vardı; kendi senfonilerini
(Lento) tempodaki 2. Bölüm pesten
ortaya çıkartmıyor, "Beethoven'den
tize dogru yayılan uzun seslerle başlar. sonra kim ne yazabilir ki" diyordu.
Bu seslerin arasından viyolanın
Beethoven'e gidip senfonilerini
melodik çagrısı duyulur. Daha sonra
gösterme cesaretin i de bulamamıştı.
viyolonsel ve keman da ön plana çıkar. Schubert yedi senfoniyi tamamlamış,
Bunu kontrbasın pesten tize çıkan
sekizinci yarım kalmış, digerlerini de
glissando'larla başlattıgı orta bölme
eskizler halinde bırakmıştı. lik altı
izler. Tını olarak da ilk ve son
senfonisini 1 8 1 3- 1 8 1 7 yılları arasında
bölmelerden ayrılan bu orta bölme
-yani onaltıyla yirmi yaşlarında- yazan
eşik kenarında yay kullanımı (sul
Schubert bunlarda Haydn, Mozart,
ponticello), kaymalar (glissando), yay
Beethoven'in geliştirdigi klasik şemayı
yerine parmaklada çalış (pizzicato) gibi romantik bir anlayışla ele almış,
efektlerle ve tizlerdeki trillerle
melodik ve armonik yapıyı ön planda
renklenir, sanki empresyonist bir tablo kullanmıştır. M üziginin motiflerini
çizilir. Lento bölümü solo kemanın
ayrıntılara bölmemiş, armonik
duyurdugu uzayan ve hafifçe kaybolan
aydınlatmalarla, modülasyonlada lirik

biçimde işlenmiştir. Schubert'in bu ilk
senfonileri arasında, ikinciden hemen
bir iki ay sonra yazdıgı 3. Senfoni
zirvededir. 24 Mayıs ile 1 9 Temmuz
1 8 1 5 günleri arasında -Schubert
onsekiz yaşındayken- bestelenen 3.
Senfoni arkadaşları arasında özel
olarak çalınmış, 1 860'da ancak finali
halk huzurunda seslendirilebilmişti.
Eserin bütünü ise ancak 1 88 1 'de
Londra'da August Manns yönetiminde
Crystall Palace'ta müziksevedere
ulaştı. Önceki senfonileri gibi herhangi
bir güçlük yaratmayan, problemsiz 3.
Senfoni melodi zenginligi ve Viyana
çekiciligi ile Bitmemiş Senfoni'yi
müjdeler gibidir. Ayrıca Schubert'in en
kısa senfonisi olan bu pırıltı, neşeli
eser dört bölümden oluşur:
1 . Bölüm agır ve törensel (Adagio
maestoso) tempoda, Re majör
tonalitede, 4/4'1ük ölçüde bir girişle
başlar. Önce Mozart'ı anımsatır gibi
olursa da, parlak ve neşeli (AIIegro
con brio) bölmede, klarnetin çok hafif
(pianissimo) seslenişiyle Schubert'e
özgü melodik yapı belirginleşir.
Schubert burada, senfonilerinin ilk
bölümünde ilk kez bir tahta üfleme
çalgıya temayı vermiştir. Ikinci temayı
da obua duyurur. Bu anlayış
uzmanlarca, ilerdeki Do majör "Büyük
Senfoni"ye bir hazırlık olarak
tanımlanır... 2. Bölüm neşelice
(AIIegretto) tempoda, Sol majör
tonalitede, 2/4'1ük ölçüdedir. Bu zarif
ve masum bölümde tahta üfleme
çalgılar ön plandadır; ancak zaman
zaman yaylı çalgılada mutlu şekilde yer
degiştirirler. Özellikle herşeyin
yerinde, güzel ve sakınarak
kullanımıyla sanki bir büyü yaratılır... 3.
Bölüm canlı (Vivace) tempoda, Re
majör tonda, 3/4'1ük ölçüde bir
Menuet olmasına karşın, temposu ve
vurgulamalarıyla sanki bir Scherzo
havası oluşturulur. Trio bölmesi ise,
yaylı çalgıların hafif eşliginde obua ve
fagotun bir köy dansını -Laendler
biçiminde oktavlarla duyuruşuyla
şenlenir ... 4. Bölüm çok hızlı (Presto)
temposuyla, 6/S'Iik ölçüde sanki
ayakların yere degmeyecek şekilde
dansını planlayan bir finaldir. ltalyan
stili olarak tanımlanan bölüm
Schubert'in 1 8 1 7'de yazacagı iki ltalyan
Uvertürü'nü de duyurur gibidir.
(Süre 23')
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JULIAN BREAM, gitar guitar
--------r--

J ULIAN BREAM

Gitar dünyasında tartışmasız çok
önemli bir yere sahip olan Julian
Bream· yaptıgı sayısız kayıtlarla
uluslararası çaptaki ününü perçinlemiş,
bunlarla altı ABD Ulusal Kayıt
Sanatları ve Bilimleri Akademisi ve iki
Edison ödülünü, Gramophone
Dergisi'nin verdigi birçok plak
ödülünü kazanmıştır. Sanatçı, John
Williams ile beraber yaptıgı kayıtlar
için de altın ve gümüş plaklar
kazanmıştır. 1 990 yılında EMI plak
firması ile bir anlaşma imzalayarak
yeni kayıt kariyerine başlayan
sanatçının EMI etiketiyle çıkan ilk plagı
ünlü şef Simon Rattle yönetimindeki
Birmingham Şehir Orkestrası ile gitar
konçertoları albümüdür. Sanatçı son
olarak ta 20. yüzyıl bestecilerinin
eserlerinden oluşan Nceturnal adlı
solo bir . plak kaydı yapmıştır.
Julian Bream, yaptıgı bir çok
düzenleme ve daha da önemlisi
Britten, Walton, Henze ve Takemitsu
gibi bestecilere ısmarladıgı ve türünün
baş yapıtı sayılan eserlerle gitar
repertuarının daha da genişlemesini
saglamıştır.
Yaptıgı televizyon kayıtları Brearn'in
dünya çapında daha da tanınmasına yol
açmıştır. 1 976'da ilk kez BBC
Televizyonunda yayınlanan ve çok
başarılı bir biyografik film olan "A Life
in the Country", yine BBC'de
yayınlanan Master Class serisi önemli
televizyon kayıtları arasındadır. 1 984
baharında Ispanya'da çekilen, lavta ve
gitar ile ilgili lspanyol müzigindeki
gelişimi anlatan sekiz bölümlük bir dizi
hazırlamıştır. Sanatçının son dönemdeki
etkinlikleri arasında BBC Radyo ve
Televizyonu tarafından yayınlanan ve
Malcolm Arnold'un konçertosunu
yorumladıgı BBC Prom konserini, 1 99 1
sonbaharında Londra'da
gerçekleştirilen Japonya Festivali
sırasında Takemitsu'nun eserlerinin yer
aldıgı Michael Tilson Thomas'ın
yönetimindeki Londra Senfoni
Orkestrası eşliginde verdigi konseri ile
solo resitalini sayabiliriz. 1 992-93
sezonunda Hong Kong, Tayvan, Kore
•

Robert de Visee ( 1 650-1 725)
Re Tonunda Süit Suire in D
Prelude . Allemande Courante Sarabande Gavotte Rondeau
Bourree Passacaif/e Menuet Gigue
·

·

·

·

·

·

·

·

]ohann Sebastian Bach ( 1 68 5 - 1 7 5 0)
Viyolonsel Süiti, Do Major, BWV 1 009 Suire in C Major for Cello, BWV l 009
(Gitara uygulayan Transeribed for guirar by ]u/ian Bream)
Prelude · Allemande Courante Sarabande Bourree l-ll · Gigue
·

·

·

Ara Inrermission
Fernando Sor ( 1 780- 1 838)
Largo Op.7
Menuetto Op.25
Mozart Varyasyonları, Op.9 Mozarr Variarions, Op.9
Enrique Granados ( 1 86 7- 1 9 1 6)
Valses Poeticos
lsaac Albiniz ( 1 860- 1 909)
Cordoba, Op.232 No.4
Torre Bermeja, Op. 92 No. 1 2
29.6. 1 995,

Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon,

1 9.00

Ararürk Culrural Cemre, Grand Hall, 7 .00 pm

TEKFENBANK

Katkılarından dolayt TEKFENBANK'a (bir Tekfen Holding A.Ş. kımtlupıdur) te;ekkiir ederiz.
We are grateful to TEKFENBANK (an aifiliale of the Tekfen Holding A.Ş.) for their contrib11tiom.

75

ve japonya'nın yer aldıgı Uzak Dogu
turnesinin yanı sıra Wigmore Hall'da
60. yaşını kutladıgı özel bir konser
vermiş; Leo Brouwer'in Albeniz'in
lberya Süiti'nden yaptıgı gitar ve
orkestra düzenlemesinin dünyadaki ilk
seslendirilişini Londra'daki Prom
konserlerinde gerçekleştirmiştir.
Müzige yaptıgı hizmetlerden ötürü
1 964 yılında OBE (Ord re of the
British Empire), 1 985 yılında ise CBE
(Commander of the British Empire)
ünvanını alan sanatçı, 1 976'da besteci
Villa-Lobos'un eşi tarafından kendisine
verilen Villa-Lobos Altın Madalyası ile
onurlandırılmıştır.

Concerro which was broadcasr on BBC
Radio and TV; a reciral and a concerto
performance ar rhe )apan Fes riva! in
London (Aurumn 1 99 1 ) wirh the
London Symphony ürehescra and
Michael Tilson Thomas, borh concerrs
fearuring works by Takemirsu. During
1 992/93 season he performed twice at
the Wigrnore Hall as part of rheir Gala
Re-opening Festival and at a special
concerr ro celebrare his 60rh Birrhday;
he has roured the Far East, visiring
Hong Kong, Taiwan, Korea and )apan
and performed the ·world prerniere of
Leo Brouwer's arrangemenr for guirar
and orchesrra of Albeniz's lberia ar the
Prorns.

• Julian Brearn occupies a pre-eminent

In 1 964 Julian Brearn was awarded rhe

posirion in rhe world of rhe guirar and

OBE for his services ro music and in

his numerous recordings succeeded

1 985 he was awarded rhe CBE. He is

furrher in establishing his worldwide

also rhe proud passessor of rhe 1 976

repurarion. He has won many

Villa-Lobos Gold Meda!, presenred ro

international recording awards,

birn personally by rhe composer's

including six from the National

widow.

Academy of Recording Arrs and
Sciences in the USA, rwo Edison
Awards and various prizes from rhe

De Visee: Süit

Fransa Kralı XIV. Louis'nin saray
gitaristi, theorbisti ve bestecisi olan
wirh his friend and colleague, John
Robert de Visee 1 682'de yayınladıgı
Williams. In 1 990 Julian Brearn
"Livre de Guitare"ın (Gitar Kitabı)
embarked on a new recording career,
önsözünde melodinin dogallıgının ve
signing an exclusive contracr wirh EMI
şarkı söyler biçimde (cantabile)
Classics, his fırsr disc being an album of oluşunun kontrpuanın katı
guirar concerri wirh Simon Rarrle and
kurallarından daha önemli oldugunu
the CBSO and most recenrly Nocrurnal, belirtir. Üç süitten oluşan bu kitaptaki
a reciral d ise of 20rh century works.
Sarabande, Allemande, Courante,
Julian Brearn has done much to broaden
Rondeau, Bourree, Gavotte,
the guirar reperroire wirh his many
Passacaille, Menuet, Gigue gibi eski
rranscriprions of Romantic and Baroque
danslar kısa ve genellikle tekrar edilen
works; yer more imporranr he has
cümleleri içermekle birlikte, sonraki
cornmissioned new works from such
kuşakların abartılmış stildeki
eminem conternporary compasers as
veriminden daha önemli, daha
Brirren, Walron, Henze and Takemirsu, dogaldır. !talyan asıllı ünlü gitarist
many of rhern masrerpieces in their
Corbetta'nın ekolunden olmasına
genre. Julian Bream's many relevision
karşın kendine Lully'yi örnek alan De
appearences have made him known ro a
Visee beş telli bir gitar kullanıyordu;
very wide public. There was a highly
ancak telierin bazıları çift, bazıları
successful biographical film "A Life in
oktavlı olarak düzenlenmişti. Fransa
the Counrry" and many other irnporranr Maliye Bakanı Jean-Baptiste Colbert'in
relevision prograrnrnes i ncluding a series himayesinde olan De Visee'nin,
of master classes. During the spring of
telierin çekilerek ya da vurularak
1 984 he made eighr fılms on locarion in çalınmasını bile kesin olarak ayırdıgı bu
Spain which charred rhe development of kitap Kral XIV. Louis'ye ithaf edilmişti.
Spanish music for lure and guirar.
De Visee belgelere göre, kralı sadece
Highlights ofJulian Bream's career in
eglendirmiyor, ayrıca gece yattıktan
recenr years ineJude his 1 99 1 BBC Prom sonra ona gitar çalıyordu. Oldukça iyi
performance of the Malcolm Arnold
para kazanan De Visee krala gitar
Gramophone Magazine. He has also won

gold and silver discs for records made

dersi de veriyor; soyluların oda müzigi
konserlerine diğer müzikçilerle
birlikte katılıyordu. Yerini o kadar
sağlamlaştırmıştı ki, ölümünden sonra
bazı görevlerini oğlu François üstlendi.
1 698 yılındaki vergi sicillerine göre
"Krallık Gitar Ustası" olarak aldığı 600
liraya karşın belirli bir miktar " Kafa
Vergisi" de ödüyordu. Onun bugün
Paris Ulusal Kitaplığında bulunan iki
büyük nota kitabı da tümüyle
Tabulatur sistemi ile yazılmıştı; yani
gitarın sapındaki telierin ve perdelerin
şeması çıkarılmış, basılacak yerler
numaralarla belirtilmişti. Ayrıca Prelüd dışında- içerdigi dans parçaları
ayrı bir koreografı ile gösterilmiş, dans
adımlarının hareketleri çizilmişti.
1 762'ye kadar süren bu sistemi Visee
de kullanmış; daha metronom icad
edilmediği için tempo problemleri,
parçaların süresi belirlenerek
genellikle nota üzerine yazılmıştı.
Robert de Visee'nin sayısı onikiyi
bulan süitleri içinde en uzun eseri
sayılan ve dokuz numarasını taşıyan Re
Tonundaki bu Süit on bölümden
oluşuyor. Ancak eserin gitar
düzenlemelerinde çok kez parçaların
sırası değiştirilmekte, orjinalde ortada
yer alan Gigue, sona alınmaktadır. Süit
Re minör tonalitede, 4/4'1ük ölçüdeki
giriş müziği Prelude (Prelüd) ile
başlıyor. Onun yine 4/4'1ük ölçüdeki,
Re minör tondaki - 1 5. yüzyılın yaygın
halk dansı- Allemande izliyor; Süitin 3.
parçası, 6/4'1ük ölçüdeki, re minör
tondaki ve çok kez kralın da dansettiği
biraz hızlı tempolu eski Fransız dansı
Courante... Bunu izleyen 1 6. yüzyılın
lspanyol kaynaklı eski ve ağır dansı
Sarabande; Fransa sarayına 1 588'de
giren ve nazır Richelieu tarafından da
dansedildiği belirtilen 3/4'1ük ölçüdeki
soylu ve duygulu bu dans yine Re
minör tonda... 5. Dans, 4/4'1ük
ölçüdeki Re minör tonda, orta
canlılıkta eski Fransız dansı Gavotte...
6. Dans Visee'nin Re majör tonunda
-kontra partiyi de içeren- ilginç
Rondeau'su.. 7. Dans olarak 4/4'1ük
ölçüde, neşeli karakterde, eski Fransız
dansı, Re minör tondaki zarif
Bourree.. 8. olarak, sokaklarda
danseldiği için bu adı alan eski tek
kişilik lspanyol dansı Passacaille ... 9.
Dans ise, minör ve majör bölmelerle
birbirini izleyen iki bölmeden oluşan
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3/4'1ük ölçüdeki, sakin tempolu
Fransız dansı Menuet... Son olarak,
Re minör tonda, 3/4'1ük ölçüde, pek
canlı ve bacak hareketleriyle de
oynandığı için Fransa'da "Gigot" adı
da verilen eski Ingiliz dansı Gigue ...
(Süre 1 2')

Bach: Süit

daha ilk ölçüde belirir... Bu agır havayi
4/4'1ük ölçüdeki Bourree'lerin neşeli
ve akıcı havası hemen değiştirir. Minör
tondaki ikinci Bourree'den sonra
tekrar birinci Bourree'ye geçilir... O
çağ için oldukça modern olan 3/8'1ik
ölçüdeki Gigue'nin hareketli, kendine
has anlatım özelliği, Bach'ın eşinin el
yazısı ile bütünüyle belirtilmiştir.
(Süre 22')

Bach'ın Köthen'de 1 7 1 7- 1 723 yılları
arasında bestelediği solo viyolonsel
Sor: Üç Parça
için altı süit, keman ve klavsen için
Ünlü Fransız müzikolog F.J. Fetis'in
yazdıkları gibi birbirini izleyen
"Gitarın Beethoven'i" olarak
danslardan oluşur. Daha Bach'tan
önce Allemande, Courante, Sarabande tanımladığı Jose Fernando Macari Sor
ve Gigue'i içeren süitler gelenek haline Ispanya'nın Barselona kentinde doğdu,
beş yaşında müziğe olan yeteneği
gelmişti. Daha yeni danslar olan
anlaşıldı. Onüç yaşında babası ölünce,
Gavotte, Menuet ve Bourree ile bale
ve operalarda dans ediliyordu. Bach'ın Menserrat Manastırı'na parasız yatılı
olarak gönderildi. Orada çocuk
"6 Suites a Violoncello Solo Senza
korosunda şarkı söylemeyi, armoni,
Basso" başlığıyla yayınladığı eserleri
konrtpuan, kompozisyon, piyano ve
müzik tarihinde solo viyolonsel için
org çalmayı öğrendi; keman ve gitarda
yazılanların ilkidir. Bu süitin Prens
ustalaştı. 1 795 yılında manastırdan
Leopold'un saray orkestrasında
görevli C.F. Abel veya C.B. Lingke için ayrılan ve askerlik meslegine giren
Sor, müzik becerisinin yardımıyla
yazıldığı sanılmaktadır. Bu süitler
çabuk terfi etti; 1 796'da ilk gitar
prelüd ile başlar ve altı bölümden
bestelerini, 1 797'de ilk operası
oluşur. Her dans motif ve armonik
"Telemaco"yu yazdı. 1 804 yılında,
gelişmeler için iki bölmeden
hayatı boyunca kullanacağı Malaga'lı
kuruludur. Bach'ın ikinci eşi Anna
Magdelena'nın el yazmasıyla günümüze usta Fernando Rada'nın 1 80 1 yılı
yapımı gitarını aldı. Bir ara askerlikten
ulaşan süitlerden üçüncüsünde
ayrıldıysa da Ispanya'yı istila eden
kullanılan Do majör tonalite, çalgıya
Napolyon'a karşı savaşmak için
dört sesli akorları rahat çalma
1 809'da yeniden askerliğe döndü.
olanağını ve kalın seslerin tınısının
daha güzel olmasını sağlamıştır. Eserin Napolyon'a bağlılık yemini ettiği için
gitar uygulamasında da daha parlak ses 1 808- 1 2 yılları arasında Jerez'de polis
komiserliği görevine atandı. 1 8 1 3'de
rengi sağlayan La majör tonalite
Fransızlar Ispanya'yı terke mecbur
kullanılmıştır.
kaldıkları zaman o da Ispanya'dan
4/4'1ük ölçüdeki tutkulu Prelüd'de
önce rahat, akıcı olan tavır, figürlerin
ayrıldı ve bir daha ülkesine dönmedi.
Önce Paris'te, sonra Londra'ya
ve anlatırnın sürekli değişmesiyle bir
kentrast yaratır. Kısa ve arpej şeklinde yerleşti. Bu arada piyano, gitar,
orkestra eserleri yazdı, konserler
çalınan akorlarla bir kadans belirir.
verdi. 27 Temmuz 1 82 1 'de "La Foire
Daha sonra sıklaşan akorlar finali
duyurur ... 4/4'1ük ölçüdeki Allemande, de Smyrne" (lzmir Fuarı) adlı balesi
sahnelendi (bu eserin notaları
hızlı şekilde üç tane 1 6'1ık notayla
kayıptır). 1 823'de Moskova'ya gitti,
başlar ve bu hareket bu ağır dansın
ikinci eşi Felicite Hullin'in baş rolde
ikinci bölmesini de harekete geçirir...
dans ettiği baleleri sahneye koydu.
3/4'1ük ölçüdeki Courante, ltalyan
1 826'da tekrar Paris'e döndü ve altı yıl
keman ekolünün "Corrente"leri gibi
süreyle Dionisio Aguado ile aynı
canlı ve çekicidir. (Bu çok tanınan
Courante'ın hem keman, hem de gitar otelde kaldı. Paris'te bir çok konser
verdi ve Aguado ile düo çaldı. 1 83 1 'de
için düzenlemeleri de uzun yıllardan
ünlü "Gitar Metodu"nu yayınladı.
beri konser sahnelerinde solo olarak
1 832'de ölünceye kadar oturacağı eve
yorumlanmaktadır) ... 3/4'1ük ölçüdeki
Sarabande'ın sanki acıyla yüklü havası
taşındı. 1 838'de bir diğer ünlü gitarist

Napoleon Coste ile düo konserler
verdi. 1 839'da Paris'te öldüğü zaman
vasiyetnamesinde ünlü gitarını
Napoleon Coste'e bıraktı. Bugün
Sor'un Menmartre Mezarlığı'ndaki
mezarını 1 978'de yaptırılan mermer
bir gitar süslemektedir. Sor solo ve
düo gitar için parçalardan başka
notaları kaybolan gitar, keman, viyola
ve viyolonsel için "Concertante" adlı
bir eser de yazmış, dokuz bale müzigi,
bir opera, bir kantat, bir motet, iki
senfoni, üç kuartet, gitar ve piyano
eşliğinde Ispanyolca, Ingilizce,
Fransızca ve ltalyanca 48 şarkı, iki ve
dört el için bir çok piyano parçası,
flüt ve gitar için eserler de
bestelem iştir.
Sor'un programdaki ünlü Largo'su,
Paris'te 1 8 1 4'te yayınlanan Op.7
Fantasie'nin başında, varyasyonlardan
önce yer alan, Do minör tondaki agır
bölümdür. Sor'un, "arkadaşı piyano
fabrikatörü ve piyanist lgnaz Pleyel'e
ithaf ettiğini" belirttiği Fantasie'nin
orjinal f)Otası bugün Brüksel
konservatuarı kitaplığında
bulunmaktadır. (Süre S')
Sor'un 1 827'de Paris'te basılan Op.25
Sonatı, solo gitar için "Ikinci Büyük
Sonat" başlığını taşır. Orjinali yine
Brüksel konservatuarı kitapligında
bulunan sonatın 3. Bölümü (Andate
grazioso) tempodaki zarif Menuet Do
majör tondadır. (Süre 8')
Sor, 1 8 1 7' de yazdığı ve 1 82 1 'de
Londra'da basılan Op.9 "Mozart'ın
Sihirli Flüt Operasından bir Arya
üzerine Giriş ve Varyasyonlar"ı
kardeşi Carlos'a ithaf etmiş ve ilk kez
Londra konserinde seslendirmiştir.
Operanın, birinci perde finalinden
Monostates ve esirlerin ünlü "Oh cara
armonia" (Das Klinget so herrlich) adlı
aryası üzerine Giriş, Tema ve beş
Varyasyon olarak Mi majör tonda
bestelenen eser önce ağır bir girişle
başlar. Sonra ağır tempoda (Andante
moderato) tema sunulur. 1 . Varyasyon
hafif (leggero) ve zarif biçimdedir. Ağır
ve duygulu (lento espressivo)
tempoda ve minör tondaki 2.
Varyasyonun biraz hüzünlü bir havası
vardır. Daha sonraki, hızlananağırlaşan 3. Varyasyon bir ara müziğini
andırır. 4. Varyasyon çok hızlı (piu
mosso) tempoda bir arp şeklindeki
kadansları yansıtır. 5. Varyasyon ise
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virtüoz bir gösteri biçiminde akorlarla
biten finale ulaşır. (Süre 7')
-------i
Granados: Valses Poeticos
-------1
1 9 1 6'da Atiantik'de torpillenen bir
gemide yaşamı trajik bir şekilde son
bulan Enrique Granados, eserlerindeki
şiirsel hava, armonik zenginlik ve
özgünlükle Ispanya'nın en önde gelen
bestecilerindendir. Piyano için
yazdıklarının başında, operasından
düzenlediği "Goyescas" ve "lspanyol
Dansları" gelir. Yine piyano için
bestelediği Valses Poeticos (Şiirsel
Valsler) başlığını taşıyan yedi vals,
Schubert'in ve Barok stilin etkileri
yanında lspanyol halk ezgilerini de
yansıtır.
Canlı kadanslarla başlayan 1 . Vals zarif
bir biçime dönüşür. Bestecinin
"Goyescas"ını anımsatan ve lspanyol
müziğinin lirik yönlerini içeren bu
romantik ve güzel melodi en son
valste yine duyulacaktır (Vivace molto
melodico) ... Onu izleyen valste tema
virtüoz varyasyonlada gelişir ve
Chopin'i andıran bir havada, soylu
biçimde sona erer (Tempo di vals
noble) ... Daha sonraki vals ağır,
melankolik ve çekingen girişten sonra
zarifleşir, bütünüyle şiirsel bir havaya
bürünür (Tempo di vals lento) ...
Valses Poeticos, fortissimo ve canlı
tarzda Beethoven'in "Bagatel"lerini
anımsatan bir başlangıçtan sonra
Viyana valslerini andıran hafif bir
şekilde sürer (AIIegro-humoristico
AIIegretto elegante) ... Ağır ve hüzünlü
vals özlem dolu bir aşk şarkısına
benzer (quasi ad libitum sentimantal) ...
Bunu, tizlerden kopup gelen parlak,
kristal gibi kadanslardan sonra güçlü
ritmli dansı yaratan vals izler (vivo
presto) ... Gittikçe hızlanan, tutkulu bir
anlatımla başlayan son vals, birinci
valsin romantik ezgisini tekrar
duyurur. Eser yine aynı şiirsel havada
sona erer (Tempo di primo).
(Süre 1 3')

Albeniz: 2 Parça
--------1
Katalonya'da doğmasına karşın
kendisinin Arap asıllı olduğunu öne
sürmekten hoşlanan lspanyol besteci
ve piyano virtüozu lsaac Albeniz daha

dört yaşındayken Barselona'da ilk
resitalini vermişti. Altı yaşında Paris'te
Marguerite Long'un da hocası olan
ünlü Marmontel'den dokuz ay süreyle
ders almış, konservatuar sınavı günü
bir vitrini topla kırdığı için okula
alınması iki yıl ertelenince yurduna
dönmüştü. Sekiz yaşında konservatuar
eğitimine başlamış, ancak kuzey
Ispanya'ya kaçıp konserler vererek
dolaşmış, çok da para kazanmıştı. Evine
dönerken haydutlar tarafından
soyulduğu için tekrar turnelerini
sürdürmüş, iki yıl içinde tüm Ispanya'da
harika çocuk olarak tanınmıştı. Onbir
yaşında eve dönmüşse de macera
aşkıyla tekrar kaçmış, polis tarafından
bu kez güneyde, kıyı kenti Cadiz'de
yakalanmış, ancak kolayını bulup bir
gemiye saklanarak Porto Rico'ya
gitmiş; Küba, Arjantin ve sonunda
ABD'de konserler vererek, kahvelerde
çalarak para kazanmış, Avrupa'ya öyle
dönmüştü. Liverpool ve Londra
konserlerinden sonra önce Leipzig'de
kalmış, Jadassohn ve Reinecke'nin
öğrencisi olmuş, sonra Ispanya kralı
XII. Alfonso'nun verdiği bursla
Brüksel'e yerleşmiş, sonunda 1 878'de
Budapeşte'ye giderek orada ders veren
çağının en ünlü piyano virtüozu Liszt ile
dost olmuştu. 1 883'de evlenen ve
Barselona'ya yerleşen Albeniz, aşırı
borçlandığından Madrid'e gitmiş, orada
ünlü müzikolog ve folklor uzmanı
Felipe Pedrell ile çalışmış, onun
etkisiyle lspanyol halk müziği ile de
ilgilenmeğe başlamıştır. Daha sonra da
Paris ve Londra konserlerinden
kazandığı para ile, yeniden öğrenimine
devam etmekten sakınmamış, Paris'te
Vincent d'lndy ve Paul Dukas'ın
öğrencisi olmuştur. 1 890-93 arasında
Londra'da oturan, hamisi Lord
Latymer'in librettolarını müziklendiren
ve eserlerinin bir kısmını da bu kentte
yayıniayan Albeniz 1 893'de Paris'e
taşınmış, 1 900'1erden sonra da sık sık
Ispanya'da oturmuştur.
Pirene'lerin Akdeniz'e yakın güney
yamacında, Ispanya'da Camprodon
kasabasında doğmuş olan Albeniz, 49
yaşı nda bu kez bu sıradağların kuzey
yamacında, Atlantik'e yakın Cambo'da
(Fransa) üremiden öldüğü zaman
çağdaş lspanyol piyano müziğinin
kurucusu sayılıyordu. Her lspanyol
bestecisi gibi, ülkesine özgü yazdığı

şarkılı oyunlar -Zarzuela'lar- dışında
pekçok şarkı, iki opera ve sahne
eserleri de besteleyen Albeniz'in Küba
Rapsodisi (Op.66), piyano ve orkestra
için l spanyol Rapsod_isi, sonradan iki
piyano için düzenlenen piyano süitleri
de vardır. Ancak Albeniz'in eserlerinin
pek çoğu -doğal olarak- piyano için
yazılmış. Bu eserlerinin ilk
yazılanlarında Liszt'in virtüoz etkisi
çok belirgindir. Adeta içgüdüsü ile,
doğaçtan (emprovize) gibi besteleyen
Albeniz'in 1 906- 1 909 arasında en titiz
ve dikkatli yazdığı eser, tipik lspanyol
adlarını -dans isimlerini- taşıyan oniki
parçalık lberia Süiti olmuştu; ancak
olağanüstü zorluğu nedeniyle hiçbir
piyanistin üstesinden gelemeyeceğine
inanan bestecinin süitin notalarını
yakmağa kalktığı da anlatılır.
Çağdaşı lspanyol besteciler gibi
Albeniz'in doğal saflıkta ve ulusal .
renklilikteki eserleri, yaşam tarzı
nedeniyle biraz kozmopolit, biraz da
salon müziği zarifliğini yansıtır. Ancak
kendine özgü o süslü piyano stili,
armonik yapıdaki keskinliği, tipik
lspanyol müziğinin ritm ve melodi
karakterini çok ustaca stilize edişiyle
başarı ve saygınlık kazanmıştır. Onun
Paris'te 1 896'da yazdığı ve yine
Paris'te bir yıl sonra basılan Op.232, 6
Piyano Parçası "Cantos de Espafia"
(Ispanya Şarkıları) başlığını taşır ve
Preludio, Oriental, Bajo de Palmera,
Cordoba, Seguidillas, La Vega adlı
parçalardan oluşur. Süitte Cordoba, ya
da Arapların verdiği isimle Kurtuba
kenti bu parçada yansır. Kentin
Araplar tarafından yapılan ünlü
camisinin gizemli havası
canlandırılırken, gecenin sessizliği
yasemin kokulu meltemin hışırtısıyla
kesilir ve ateşli bir serenadın ezgileri
havayı doldururarak hafifçe sallanan
palmiyeler arasından göğe yükselir.
(Süre 7')
Albeniz'in 1 889'ta tamamladığı Op.92,
1 2 Karakteristik Parça'nın ( 1 2 Piezas
Caracteristicas) sonuncusu olan
Serenad, No. l 2 "Torre Berjema"
(Kızıl Kule), Granada kentinin
tepesindeki ünlü Elhamra (Aihambra)
sarayının kırmızı tuğlalı ilginç
yapılarından biridir. Tümüyle arap
mimarisini yansıtan bu süslü işlemeli
sarayın kente egemen kulesi bu
Serenad ile anımsanır. (Süre 4')
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THE K I NG'S CONSORT
ROBERT KING, org-klavsen organ-harpsichord
JAMES BOWMAN, kontrtenor counrertenor

En Ünlü ltal yan Ustaları The Most Fam'd ltalian Masters

Antonio Vivaldi ( 1 678- 1 74 1 )
Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Do Majör
Concerro in C Major for Strings and Harpsichord
(RV 1 1 4 - P27 - M493 - FXI n.44)
·

Aliegro Adagio Ciacona (Aiiegro)
·

·

Alessandro Scarlatti ( 1 660- 1 725)
"lnfırmata Vulnerata"
Ses, 2 Keman ve Sürekli Bas için Motet
Moret for Voice, 2 Violins and Basso Conrinuo

Tomaso Albinoni ( 1 6 7 1 - 1 7 5 1 )
2 Obua ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Sol Majör Op.9 No.6
Concerro in G Major, Op.9 No.6 for 2 Oboes and Strings
·

Aliegro Adagio (non troppo) Aliegro
·

·

Giovanni Battista Pergolesi ( 1 7 1 0- 1 73 6)
Salve Regina
Ara Inrermission
Antonio Vivaldi
Lavta ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Re Majör
Concerto in D Major for Lu te and Strings
(RV93 - P209 - M62 - FXII n. l 5 )
·

Aliegro giusto Largo A 1/egro
·

·

Tomaso Albinoni
2 Obua ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Do Majör Op.9 No.9
Concerto in C Major, Op.9 No.9 for 2 Oboes and Srrings
·

Allegro Adagio (non troppo) Aliegro
·

·

Domenico Scarlatti ( 1 685 - 1 75 7)
Salve Regina
3.7. I 995,

Aya Irini

Katkılarından dolayı VAKIFBANK'a te;ekkiir ederiz.
We are grateful to VAKlFBANK for their contributiom.

ROBERT K I N G
• Genç kuşagın Ingiltere'deki önde
gelen barok şef/yönetmenlerinden biri
olan ve 1 960 yılında dogan Robert
King, ilk müzik egitimine
Cambridge'deki ünlü St. John Koleji
korosunda başladı. Bu dönemdeki
solo konserleri ve yaptığı Durufle'nin
Requiem kaydıyla dikkat çekti. 1 980
yılında, barok bir orkestra olan The
King's Consort'u kurdu. Ispanya,
Hollanda, Fransa, Belçika ve ltalya
dahil Avrupa'nın her ülkesinde şeflik
yaptı; Japonya, Tayvan, Kanada,
Brezilya, Hong Kong ve Güney
Amerika'da turnelere çıktı. 1 99 1
yılında, radyo ve televizyondan
yayınlanan BBC konserlerine şef
olarak katıldı, 1 993'de aynı etkinlik
çerçevesinde Haendel'in Deborah
oratoryosunu yönetti.
Robert King, kendi toplulugu dışında,
birçok orkestrayı da yönetmektedir:
Ispanya'da Euskadi Senfoni, Orfeon
Donostiarra ve Madrid O rkestrası;
lsveç'de Örebro ve Uppsala oda
orkestraları, Lüksemburg'da RTL
Radyo Senfoni Orkestrası, Hollanda
ve Belçika'da Flandern Filarmoni
orkestraları, Thesaurus Musicus Oda
Korosu ve Hollanda Oda Korosu.
1 992'de Haendel'in Ottone'si ile
Tokyo, Osaka ve Londra'da ilk kez
opera şefliği yaptı. 1 995 yılında
Handel'in Ezio'sunu Paris'te Theatre
des Champs Elysees'de ve Purcell'in
The lndian Queen'ini de Almanya'da
Schwetzingen'de yönetecektir. Robert
King daha önce Amsterdam'daki
Yakult Saat'de ve Almanya turnesi
sırasında yönettiği Hollanda Oda
O rkestrası ile 1 993 yılından başlayarak
uzun süreli bir işbirliğine girdi.
Ingiltere'de ise, kendi koro ve
orkestrasının yanı sıra düzenli olarak
New College Oxford Korosu ve The
National Youth M usic Theatre ile de
çalışmaktadır. Özellikle Haendel,
Bach, Vivaldi ve Purçell yorumlardan
dolayı aranan bir yönetmen olan
King'in repertuarında, barok müziğin
yanı sıra klasik ve erken romantik
dönem orkestra ve koro eserleri de

79

yer almaktadır. Sanatçı'nın Hyperion
için The King's Consort ile birlikte
yaptıgı ve birçok uluslararası plak
ödülü kazanmış olan SO'den fazla kaydı
vardır.
Robert King, Henry Purcell'in
müziginin bir uzmanı olarak kabul
edilmektedir. Bestecinin Complete
Odes and Welcome Songs, The
Complete Secular Solo Songs ve çok
geniş bir çalışma olarak bilinen The
Complete Sacred Music'in kayıtlarını
gerçekleştirmiştir. 1 995'de Wigmore
Hall'da yapılacak Purcell'in 300. Yılı
Festivali'nin sanat yönetmeni olan
King, Purcell'in birçok müziginin
yayınlamasını da saglamıştır. Purcell
üzerine yazdıgı ve Thames and
Hudson kitapevi tarafından yayınlanan
yeni kitabı, şimdiden bestecinin gerçek
özgeçmişi olarak nitelendirilmektedir.
• Robert King is one of Britain's

leading baroque conductor/directors of
the younger generation. Born in 1 960
he received his early musical training as
a chorister with the world-famous Choir
of St John's College, Cambridge, where
his solo performances included a best
seliing eecording of Durufle's Requiem,
and in 1980 founded the barogue
orchestra The King's Consort. He has
conducted in almost every European
counrry, and is an especially frequenr
visitor to Spain, Holland, France,

müzik merkezlerinde konserler veren
James Bowman, David Munrow'un
Early Music Consort of London ve
des Champs Elysees, Paris and Purcell's
Academy of Ancient Music ile birçok
The Inciian Queen in Schwetzingen,
erken müzik plağı doldurduğu gibi
Germany. In 1 993 Robert King sraned
Orffun Carmina Burana'sı ile bazı
a long-term conducring collaborarion
opera kayıtları da yapmıştır.
wirh the Nerherlands Chamber
James Bowman'ın son sekiz yılda
Orchesrra, which he has direcred in
yaptığı konser ve kayıt çalışmaları,
Amsterdam's Yakult Zaal, in the
Avrupa'nın hemen hemen her yerini
Concengebouw and on tour in
Germany. In Britain, alongside his work beraber dolaştığı The King's Consort
ile olmuştur. The King's Consort ile,
wirh his own orchesrra and choir, he
Michael Chance ile birlikte
works regularly with the Choir of New
gerçekleştirdiği ve ödüllü bir CD olan
College Oxford: he has also worked
Purcell ve Blow'un düetlerinin
excensively with the National Yourh
yanısıra, Haendel'in Music for Royal
Music Theatre. He is particularly
Occasions ve ltalyan Düetleri,
acclaimed for his inrerpretations of the
Couperio'in Trois Leçons de
major works of Handel, Bach, Vivaldi
Tenebres, Mr. Henry Purcell's Most
and Purcell but, alongside baroque
Admirable Composures (Le Monde
music, his conduccing repertoire
de la Musique ve Gramophone'un
regularly includes choral and orchestral
eleştirmenler ödüllerini almıştır),
repenoire from the classical and early
romantic eras. W ith The King's Conson Schütz ve Gabrieli'nin besteleri,
Dowland'ın Lavta Şarkıları, Haendel'in
he has made over fıfty recordings for
Joshua, Judas Maccabaeus oratoryoları
Hyperion, winning a series of
ile Ünlü Barok Aryalar'ı (New York
international awards.
Times'ın seçtiği 1 988'in en iyi on plağı
Robert King is regarded as a leading
arasında yer almıştır) bulunmaktadır.
expert on the music of Henry Purcell.
He has recorded the Complete Odes and Ayrıca aynı topluluğun yaptığı sekiz
CD'den oluşan Purcell'in Complete
Weleome Songs, the Complete Secular
Odes and Welcome Songs, yine aynı
Solo Songs and has been especially
bestecinin onbir disklik Complete
highly acclaimed for his massive project
Church Music ve son olarak da üç
recording The Complete Sacred Music.
He is Artistic Director of the Wigmore
disklik Complete Secular Solo
Songs'da söylemiştir.
Hall's 1 995 Purcell Tercenrenary
with Handel's Ortone. In 1 995 he will

conduct Handel's Ezio in the Theatre

Belgium and lraly. Outside Europe he

Festival and has edited m uc h of Purcell's

has toured )apan, Taiwan, Canada and

music (published by Faber Music): his

• James Bowman has, for over twenry

Brazil, and future tours will take him to

new book on Purcell, already hailed as

fıve years, been one of the world's

Hong Kong and South America. In

'the defınitive biography' of the

foremost counrenenors. On the opera

1 991 he made his conducting debut at

composer, is published by Thames and

stage he has appeared with the Royal

che BBC Proms (broadcast on both radio

Hudson.

Opera, English National Opera, Scottish
Opera, Welsh National Opera and

and television) and rerurned in 1 993
conduccing Handel's oratorio Deborah.
Away from his own orchestra Robert

JAMES BOW M A N

Yirmibeş yıldır dünyanın e n ünlü
kontrtenorlarınden biri olarak tanınan
Sinfonica Euskadi, che Orfeon
James Bowman, Krallık Operası, Ingiliz
Donosriarra and rhe Orquesra de
Ulusal Operası, lskoç Operası, Galler
Madrid, in Sweden che Örebro Chamber Ulusal Operası ve Glyndebourne'de
sahneye çıktı. Yurt dışında ise Milano
Ürehescra and the Uppsala Chamber
Orchescra, in Luxembourg the RTL
La Scala, Hollanda Operası, Viyana
Radio Symohony Orchestra, and in the
Müzik Tiyatrosu, Verona Teatro
Filarmonico, Fransa'da Strasburg,
Nerherlands and Belgium the
Filharmonisch ürkesr van Vlaanderen,
Nancy, Aix-en-Provence ve Paris'te
the chamber choir Thesaurus Musicus
Chatelet Tiyatrosu'nda, Sydney'de
and the Netherlands Chamber Choir. In Avustralya Operası, ABD'de Santa Fe,
1 992 he made his operatic conducring
Dallas ve San Francisco operalarında
debuts in Tokyo, Osaka and London
oynadı. Dünyanın hemen hemen bütün
King has a busy conducring schedule: in

Spain he has conducced che Orguesra

•

Glyndebourne, and abroad at La Scala
Milan, with the Netherlands Opera,
Vienna Music Theatre, Teatro
Filarmonico at Verona, in France at
Strasbourg, Nancy, Aix-en-Provence
and the Thearre du Chatelet in Paris, in
Sydney with Australian Opera and in
the USA at Sanra Fe, Dallas and San
Francisco. On the concert platform he
has an equally active career, with
concerts and tours all over the world. He
has made nearly a hundred records,
many of early music with groups such as
David Munrow's Early Music Conson of
London and the Academy of Ancienr
Music, bur also including operas and
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Orffs Carmina B urana for Decca.
M uc h ofJames Bowman's concert and
eecording work over che lasc eighc years
has been wich The King' s Consorc, wich
whom he has appeared all over Europe.
He has made over chirty recordings wich
che Consort, including an awardw inning disc w ith Michael Chance of
duecs by Purcell and Blow, Handel
Music for Royal Occasions and Icalian
duecs, Couperin's Trois Leçons de
Tenebres, Mr Henry Purcell's most
admirable Composures (a winner of che
Choc du Monde de La Musique and a
Gramophone Cricics' Choice award),
music by Schücz and Gabrieli, Dowland
lure songs, Handel's oratorios Joshua
and Judas Maccabaeus, Greac Baroque
Arias (named by che New York Times
as one of che top ren records of 1 988),
eighc volumes in The King's Consort's
pioneering record series of Purcell's
Complete Odes and Weleome Songs, all
eleven volumes of Purcell's Complece
Church Music and che three volumes of
Purcell Complete Secular Solo Songs.

Vivaldi: Konçerto, Do Majör
Vivaldi'nin SOO'e yakın konçertosu
içinden, 3SO'si bir solo çalgı ve yaylı
çalgılar için yazılmıştır. Tabii bunların
içinde en başta sayısı 230'u geçen
keman konçertoları yer alır. Tüm
konçertoların Concerto, Sinfonia ve
Concerto Ripieni. adlarını taşıyan 60
kadarı da önemli bir yer tutar. Bu
"Solistsiz Yaylı Çalgılar Konçertoları"
adını verebileceğimiz eserler, stil
olarak eski opera Sinfonia'larını
anımsatır. Vivaldi, o çağlarda artık son
formunu alan Concerto Grosso
stilinin içeriğini geliştirmiş, birlikte
çalış Tutti'nin nakarat gibi tekrarı
halinde (Tutti ritornel) başka
tonalitelere geçmiş; parlak pasajlarla,
ilginç fıkirlerle süslemiştir. Bu Do
Majör Konçerto'da da, hiçbir çalgının
ön plana geçmediği "Concerto
Grosso" özellikleri görülür. Ayrıca
Ryom dizisine göre RV I I 4 numaralı
bu konçertonun To ri no kitapligında el
yazması bulunmadığından, Vivaldi'nin
bu eseri Fransız bir patron için yazdıgı
sanılmaktadır.
Paris'te bulunan oniki bu tür konçerto
içinde yer alan Do Majör Konçerto bu
nedenle bazı tipik Fransız özelliklerini

içerir: Bol bol noktalı ritmler ve
finalde etkileyici bir Chaconne ... 1 .
Bölüm 4/4'1ük ölçüde, Do majör
tonda, neşeli (AIIegro) tempoda
noktalı ritmle gelişir. 2. Bölüm ise agır
(Adagio) tempodadır; aynı ölçü ve
tonalitede başlar ve üç akorla duygulu
ezgiye geçiş saglanır. 3. Bölüm 3/4'1ük
ölçüde, şen (AIIegro) tempoda bir
Chaconne'dur (Ciacona). (Süre 8')

Vicisti, amor, et cor meum
cessit amore.
Semper gratus desiderabilis,
semper eris in me.
Yeni, O care, totus amabilis,
in aeternum diligam te.

Albinoni: 2 Konçerto, Op.9

Venedikli zengin bir tüccarın oglu
olarak doğan Tomaso Giovanni
Albinoni, çagdaşları gib.i kilise
A. Scarlatti: lnfı rm ata Vulnerata
hizmetine girmeyip, müzigi özel bir
!talyan operasının Napoli okulu
ugraş olarak alan ender
kurucusu sayılan Pietro Alessandro
bestecilerdendir. ll. Dünya savaşında
Gaspare Scarlatti 1 I S kadar opera
yıkılan Dresden kitapligında bulunan
bestelemiştir. Palermo'da doğan, oniki Sol minör Adagio'su ile geniş kitlelere
yaşında Roma'da Carissimi ve
ulaşan Albinoni, çagında da Bach'ın
Pasquini'nin öğrenci olan Scarlatti'nin
ilgisini çekmiş, Bach onun bazı
olgunluk çagı Napoli ile Roma arasında eserlerini füglerinde kullanmıştır.
geçmiş, saray orkestrası yöneticiligi
SO'den fazla opera, 40 solo kantat,
yapmış, ders vermiştir. Bir ara sanat
çeşitli çalgılar için 79 sonata ve 59
hamisi ünlü Kardinal Ottone'nin
konçerto yazan Albinoni'nin, özellikle
yanında orkestra yöneticisi de
konçertoları SO yıl sonra Quantz'ı da
olmuştur. 1 8. yüzyılın modasına
etkileyecekti. Eserlerinde kurallara
uyarak, bir müzikçinin müzik alanında
uydugu . için eleştirmenlerce biraz katı
büyük bir meydan okuması sayılan, ses ve kuru, ancak armonik inceliklerle
ve çalgı için dini eser yazmaya da
parlaklık kazanan bir besteci olarak
önem vermiş; sekiz Madrigal, onüç
tanımlanan Albinoni olaganüstü bir
Mes, 84 Motet ve 600'ü aşkın Kantat
melodi yetenegine sahipti. Her çalgıyı
bestelemiştir.
özenli biçimde ayrı ayrı degerlendirişi
Öğrencileri arasında Geminiani ve
nedeniyle, ltalya dışında da aranılan bir
oğlu Domenico Scarlatti de bulunan
besteci olarak soyluların özel eser
A. Scarlatti'nin bu programda
siparişlerini kabul etmiş; Avrupa
dinleyeceğiniz eserini, el yazmasındaki saraylarının sevilen bestecisi olmuştur.
1 6 Ekim 1 702 tarihine göre, sipariş
Albinoni'nin ismi konçerto tarihi ile
üzerine yazdıgı operaları sunmak için
çok yakın ilişkilidir: Coreili ve Vivaldi
gittigi ve bir yıl kaldıgı Floransa'da
gibi bu türün gelişiminde çok önemli
bestelediği sanılmaktadır. "lnfırmata
bir rol oynayan Albinoni, özellikle
vulnerata puro defıcit amore" (Saf aşk Op.9 Konçertolar'ında solistlerin
arzusuyla zayıf ve yaralı) diye başlayan virtüozlugunu, Concerto formunun
ve aslında alto, iki keman ve sürekli
berrak ve anlaşılır olmasını,
bas için bestelenmiş olan bu Motet
anlatımdaki yoğunluk yanında içtenlik
karşılıksız aşkı konu alır ve dört arya
ve sıcaklığını saglamıştır.
ile iki resitatifı ve bir enstrümantal
Konçertolarına Beşli Konçerto
nakaratı içerir.
"Concerto a cinque" başlığını vererek
birinci keman, ikinci keman, viyola,
lnfırmata vulnerata puro defıcit amore viyolonsel ve sürekli bas şeklinde, beş
et liquescens gravi ardore
çalgı grubunu kullanan Albinoni bu türe
lanquet an ima beata.
önem vermiştir: 1 700'de Venedik'te
O care, O dulcis amor,
Op.2, altı Sinfonia ve altı Beşli
quomodo mutatis es mihi in crudelem, Konçerto; 1 707'de yine Venedik'te
quem numquam agnovisti infıdelem.
Op.S, oniki Beşli Konçerto; 1 7 1 S'de
Vulnera percute, transfıge cor,
Amsterdam'da Op.7; oniki Beşli
tormente pati non timeo.
Konçerto; 1 722'de Amsterdam'da
Cur, quaeso, crudiles es factus,
Op.9, oniki Beşli Konçerto ; 1 73S'te
es gravis? Sum tibi fıdelis,
Amsterdam'da Op. l O, oniki Beşli
sis mihi suavis.
Konçerto yayınlamıştır.
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Eserlerini Kardinal Ottoboni, Tescana
prensi lll. Ferdinand, Cardinal de
Medici, Roma'daki Alman müziksever
Kont von Watzdorf, lspanyol
kumandan Don Patiiio gibi ünlülere
ithaf eden Albinoni, -Vivaldi'nin
eserlerini de basan Le Cene
yayınevinin 1 72 1 ve 1 722'de iki cilt
olarak çıkardıgı- Op.9, 1 2
Konçerto'sunu da Bavyera Devlet
Prensi ll. Maximilian Emanuel'e ithaf
etmiştir. 1 722 yılında Münih'te
bulunan Albinoni, Prensin oglunun
dügünü nedeniyle birkaç ay bu kentte
kalmış, iki sahne eserinin de bu fırsatla
aynanmasını saglamıştır. Mükemmel
bir orkestraya ve bir ltalyan şefe sahip
olan Bavyera Devlet Prensi'ne adadığı
eserleri, Albinoni'nin Münih'te yazdıgı
da öne sürülür.
Albinoni bu 1 2 Konçerto'nun 1 , 4, 7
ve 1 O numaralarında so lo çalgı olarak
kemana görev vermiş; 2, 5, 8, 1 1
numaralarda solo obuayı kullanmış; 3,
6, 9 ve 1 2 numaralılarda ise iki solo
obuayı öngörmüştür. Çabuk-ağırçabuk olarak konçertoları üç bölümde
işleyen -belki de- ilk besteci olan
Albinoni aynı zamanda obua için
konçertosu basılan (Op.7) ilk ltalyan
bestecisidir de... Albinoni sonat
formunu model alarak yazdığı
konçertolarının son bölümlerinde de
füg biçimini kullanmıştır. Obuayı tercih
edişinin bir nedenin de, operalarındaki
melodik aryaların konçertoya
uygulanmasını en iyi ve tüm özellikleri
ile ebuanın yansıtabileceği kanısında
olması öne sürülür. Op.9
Konçertolar'dan iki obua ve yaylı
çalgılar için yazılan No.6 Sol Majör ve
No.9 Do Majör Konçertolar oldukça
benzerlik gösterir. Her ikisi de çabuk
(AIIegro)-agır (Adagio)-çabuk
(AIIegro) şemasına uygun olarak
yazılmıştır. Çabuk bölümlerde solo
ebualar orkestra tuttileri ile diyaloga
girer, ya da soloları ile tipik obua
virtüozluğunu yansıtır. Agır
bölümlerde ise duygulu ezgilerini,
özenli bir düzendeki orkestra ile yakın
ilişki içinde, bazan da yaylıların
pizzicato'ları eşliğinde dile getirir.

Pergolesi: Salve Regina
Giovanni Battista Pergolesi, 1 8.
yüzyılda ltalyan komik operasının

Re Minör Viyola d'Amore ve Lavta
Konçertosu, RV425 Do Majör
Mandolin Konçertosu, RV82 Do Majör
ve RV85 Sol M inör Trio Sonatları,
RV93 Re Majör Lavta ve Iki Keman ve
Sürekli bas için Oda Konçertosu'dur.
Bu programda yer alan RV93 Oda
Konçertosu, M. Pincherle'nin 1 948
düzenine göre P209, G.F.
Malipiero'nun 1 947 düzenine göre
M62, A. Fanna'nın 1 967 düzenine göre
FXI I- 1 5 numaralarını taşır.
Uzmanlara göre, Vivaldi'nin lavta,
keman ve sürekli bas içeren küçük bir
kadro için bestelenen bu üç eserinde
-RV82, RV85 ve RV93- kullanılan
kağıt cinsine göre, Venedik kagıdı
olmayıp orta Avrupa'da kullanılan
cinsten olması, bunların ltalya dışında
yazıldığını kanıtlamaktadır. Gerçekten
de 1 729 sonunda Vivaldi -hala çalıştığı
San Marco orkestrasından yıllık izin
alan yaşlı babasıyla birlikte- Habsburg
hanedanının hüküm sürdügü
Bohemya'ya gitmiştir. 1 730
Sonbaharına kadar Prag'ta kalan
Vivaldi, Argippo operasının başarılı
temsili sırasında tanıştığı Çek soylusu
Bohemya Kraliyet Maliye Nazırı Kont
Jan Josef Vrtba ile yakın dostluk
kurmuş ve ona bu eserini ithaf
etmiştir. Ancak kontun mu lavta
çaldığı, yoksa hizmetinde bir lavta
virtüozu mu bulundugu kesin olarak
anlaşılamamıştır. Günümüz
lavtacılarının keman anahtarıyla
yazılmış bu eserlerin normal lavta mı,
yoksa bir oktav daha pes olan Barok
lavta için mi oldugu tartışması
gitarisdere yaramıştır. Re Majör Gitar
Konçertosu olarak ün kazanan, küçük
bir yaylı çalgılar orkestrası eşliğinde
Vivaldi: Lavta Konçertosu
sık sık çalınan bu eserin orijinalinde,
lavta solo pasajlarını yalnızca sürekli
Yazdığı 600 kadar konçerto arasında
Vivaldi lavtayı da unutmamıştır. Ayrıca bas eşliğinde yorumlar. Ancak o
yıllarda bile lavta saygınligını oldukça
Pieta'da, Venedik'in Yetim Kızlar
yitirmişti ve yalnız anlayanları için ilgi
Okulu'nda virtüoz gençkız -mandolin,
keman, viyola d'amore, lavta, theorbe topluyordu. Diğer çalgılara göre az
çıkan sesi, içe dönük tınısı ve üstelik
ve klavsen çalan- Anna Maria için
çalma zorlugu, lavtanın yavaş yavaş
mandolin konçertoları da yazmıştır.
gözden düşmesine yol açmıştı. Hatta
Günümüzde Vivaldi'nin bu eserleri
1 7 1 3 yılında besteci ve müzik
genellikle gitara uygulanarak
teorisyeni Johan n Mattheson ( 1 68 1 çalınmaktadır. Bu arada onun lavtayı
1 764), şakayla karışık şunları
içeren bazı oda müziği eserleri, Trio
beli rtmişti: "80 yaşını tamamlayan bir
Sonatları, Oda Konçertoları da gitara
lavtacı 40 yılını akord yapmakla,
uygulanmaktadır. Bunlar P. Ryom'un
kopan telleri tekrar takmakla geçirmiş
1 974'deki sıralamasıyla RV532 Sol
Majör iki Mandolin Konçertosu, RV540 demektir...

gelişmesinde en önemli rol oynayan
besteci olarak kabul edilir. Hastalıklı
bir çocukluk geçiren, kardeşleri çok
küçük yaşta ölen Pergolesi, müzige
çocuk korosunda başlamış, sonra da
kemancı olarak tanınmıştır. En çok La
Serva Padrona (Hanım olan hizmetçi)
operası ile ün kazanan besteci,
soyadları Draghi olmasına karşın,
ataları Pergola kasabasından geldigi
için Pergola'lı anlamına gelen Pergolesi
adıyla pekçok opera, mes ve kantat
gibi dini eserler yazmıştır.
Sol ayağı sakat olan Pergolesi ayrıca
vererne de yakalanmış, 1 736'da tedavi
için gittiği Napoli yakınındaki Pozzuoli
manastırında 1 6 Mart günü, 26 yaşında
ölmüştür. Pergolesi, termal banyoları
ile ünlü Pozzuoli'de ölümsüz eseri
"Stabat Mater'i, Orfeo adlı kantatı ve
soprano, yaylı çalgılar ve sürekli bas
için Do minör Salve Regina'yı
besteledi (bu Salve Regina sonradan
alto, kontrtenor ve yaylı çalgılar için
Fa minör tonaliteye de uygulanmıştır).
Noelden bir ay öneeye kadar katelik
kilisesi ayinlerinde söylenen kısa bir
koro eseri olan ve "Selam Kraliçe"
anlamına gelen Salve Regina türünde,
Pergolesi daha önce iki eser daha
yazmıştır: Kontrtenor ve çalgı
topluluğu için Fa majör ve yine
soprano ve yaylı çalgılar için La minör
Salve Regina. Alışılmış koro yerine bir
solo insan sesini enstrümantal eşlikle
kullanan Pergelesi'nin en tanınmış bu
Do Minör Salve Regina'sı, türünün
ilginç örnekleri arasındadır. (Metin için
D. Scarlatti'nin Salve Regina'sına
bakınız.)

..
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Vivaldi'nin Trio Sonat çalgıları için,
ancak konçertonun çabuk-ağır-çabuk
formuyla yazdığı eser -dört ya da beş
bölümlü olmayıp- hepsi de Re majör
tonda olan üç bölümden oluşmuştur
ve burada birbirinin zıddı iki solo çalgı
kullanılmıştır. 1 . Bölüm 4/4'1ük ölçüde,
şen ve ılımlı çabukluktaki (AIIegro
giusto) tempoda, canlı ve akıcı tema
ile başlar. 2. Bölüm yine 4/4'1ük
ölçüde, ağır (Largo) tempodadır:
Burada, ilk bölümü anımsatan ritmik
ölçünün ağır tekrarıyla duygulu ve
hüzünlü tema yansıtılır. 3. Bölüm ise
1 2/S'Iik ölçüde, neşeli (AIIegro)
tempoda, zaman zaman virtüoz
temaların sergilendiği parlak bir
fınaldir. (Süre 1 1 ')

D.Scarlatti: Salve Regina
Antonio Scarlatti'nin oğlu olarak
Napeli'de doğan ve Mimmo lakabıyla
tanınan Guiseppe Domenico Scarlatti,
önce babasından sonra da
Gasparini'den ders almış, Coreili ve
Pasquini ile çalışmış, 1 709'da Roma'da
Haendel ile klavsen ve orgta yarışmış,
klavsen için yazdığı 550 sonat ile ün
kazanmıştır. 1 7 1 9'dan sonra gittiği
lberik yarımadasında -bir iki kez
döndüğü ltalya dışında- ömrünün
sonuna kadar yaşayan Scarlatti, bugün
çoğu unutulmuş dini koro eserlerinin
çoğunu Vatikan'da orkestra şefi olarak
çalıştığı 1 7 1 3- 1 7 1 9 yılları arasında
yazmıştır. Bunlar arasında notaları
Vatikan kitaplığında bulunan dört sesli
Miserere'ler, on sesli bir Stabat Mater,
dört sesli bir Mes; 1 720- 1 728
yıllarında Lizbon'da yazdığı Kantat ve
Serenacl'lar bulunmaktadır. O çağlarda
çok moda olan Stabat Mater ve
Miserere'in ortak metinlerini Scarlatti
de böylece bestelemiştir.
Onun 1 756'da ölmeden önce son
yazdığı bestesi olan Salve Regina da,
alışıldığı gibi böyle ortak bir metin
üzerine yazılmıştır. Solo ses ve yaylı
çalgılar için bestelenmiş olan bu beş
ana bölmeli Salve Regina çeşitli stil ve
armonik zenginlikler içerir: Zarif bir
açılış bölmesinden sonra, "Ad te
clamamus" (Biz seni çağrıyoruz)
cümlesinde trompeti simgeleyen
dramatik çağrı duyulur; onu ağır ve
olgun (Grave) tempoda yansıyan
yoğun "Exules fılii Hevae" (Havva'nın

çocukları, günahın sürgünleri) ve lirik
anlatımdaki "Eia ergo" (Sonra gör)
bölmesi izler. "Nobis post hoc
exilium" (Bize sürgünümüzden sonra)
cümlesi kutsal kitabın taklidi gibi
başlarsa da "Ostende" (Göster)
kelimesinde hava değişir. En duygulu
bölme ise, "O clemens, O pia" (Ey
şefkatli, ey sadık) cümlesi Scarlatti'nin
karakteristik dissonansı oluştururak
yarattığı yüce güzelliği içeren yerdir.
Finaldeki "Amen" (Amin) kelimesinde
müzik, opera stilinde bir hava kazanır
ve eser gizli bir mutlulukla sona erer.
Salve Regina, mater misericordiae;
Vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te darnamus exules, fılii Hevae;
Ad te sospiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra illos tuos
misericordes oculos ad nos converte
et Jesum, benedictum fructum ventris
tui Nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria,
Am en
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T H E KING'S CONSORT
D EBORAH YORK

ROBERT KING, org-klavsen organ-harpsichord
DEBORAH YORK, soprano
CRISPIAN STEELE-PERKINS, trompet trumpet

Virtüöz Barok Virtuoso Baroque

Georg Friedrich Haendel ( 1 685-1 75 9)
Vauxhall Bahçeleri Süiti The Vauxhall Gardens Suite
Henry Pttrce/1 ( 1 65 9 - 1 695)
Chaconne, Sol Minör (Z. 7 3 0) Chacony in G Minor (Z.730)
Georg Friedrich Haendel
"Silete Vinti"
Soprano ve Yaylı Çalgılar için Motet Motet for Soprano and Strings
Ara l nrermission
Henry Purce/1
Gloucester Dükü için Trompet Süiti
The Duke of Gloucester's Trumpet Suite

George Friedrich Haendel
Konçerto Grosso, Fa Majör Op.3 No.4
Concerro Grosso in F Major, Op. 3 No.4

Largo-AIIegro
Andante
Allegro
Minuet: Allegro

johann Sebastian Bach ( 1 685-1 750)
"jauchzet Gott in alien Landen"
Soprano, Trompet, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Kantat, BWVS I
Camata for Soprano, Trumpet, Strings and Basso Conrinuo, B WV 5 1

4.7. 1 995,

Aya Irini Müzesi,

1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7 .00 pm

B RITISH AI RWAYS
Düny3nın gözde havayolu 7'
Katkrlarından dolayı iNGILIZ HA VA YOLLARI'na te;ekkiir ederiz.
We are grateful to BRITISH AIRWA YS for their contributiom.
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ljbirlif,inden <W/ayı The British Council'a ltjekkiir ederiz.
Wt grateful to The British Councilfor its cooperation.

Sheffield'te (Ingiltere) doğan
Deborah York, Manchester
Üniversitesi müzik bölümünden
birineilikle mezun oldu; kazandığı
Munster Kontesi Bursu ile Guildhall
Müzik Okulu'nda eğitimini sürdürdü
ve "Bach için Dorothea Crompton
Ödülü"nü aldı. Deborah York, Bach
ve Haendel'den çağdaş müziğe kadar
uzanan geniş bir oratoryo repertuarı
ile hem I ngiltere, hem de yurtdışında
büyük ilgi görmektedir. Bournemouth
Sinfonietta, Manchester Camerata,
Brandenburg Consort, Orchestra of
Golden Age ve Alman Barok Solistleri
konserlerine solist olarak katılan
sanatçı, günümüzün heyecan verici,
genç oda müziği orkestralarından biri
olan ve Barok müzikte uzmanlaşmış,
döneminin çalgıları ile çalan Palladian
Topluluğu ile de söylemektedir.
Deborah York'un son dönem
çalışmaları arasında Worcester
Katedrali'nde Mesih, Lincoln
Katedrali'nde Matthaeus Passion,
Salisbury Katedralinde Mozart
Requiem ile St. John's Smith
Square'deki lsrail Mısır'da ve Samson
konserleri sayılabilir. Almanya'daki ilk
konserini 1 993 yılında Aachen
Katedralinde Johannes Passion'u ile
verdi.
1 992 baharında Glyndebourne
Festival Operası'na katılan York,
burada Maça Kızı'nda Chloe rolünü
yorumladı ve aynı yıl toplulukla
turneye çıktı. Eski festival binasının
kapanışı nedeniyle yapılan ve
televizyondan da yayınlanan
Glyndebourne Festivali Gala
Konseri'ne davet edildi. Sanatçının
Birmingham Şehir Operası'nda ilk
sahneye çıkışı 1 993 baharında Les
Boreades operasındaki Amor rolü ile,
aynı yılın sonbaharında da
Glyndebourne Operası'nda La
Clemenza di Tito operasındaki Servilla
rolü ile oldu. 1 994 yılında ise Dublin
Operası'nda Haendel'in Flavio
operasında Emilia, Kraliyet
Operası'nda Mozart'ın Figaro'nun
Düğünü operasında Barbarina ve
•
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Glyndebourne Operası'nda Harrison
kullandıgı bazı çalgılar 1 7. yüzyıldan
Servilla (La Clemenza di Tito). Work in
Birtwistle'in The Second M rs.Kong
1 994 included her debut in Ireland as
kalmadır.
operasındaki Mirror rolleri ile sahneye Amilia (Handel's Flavio) with the Opera
çıktı. Ayrıca Fransa'da Paul McCreesh Theatre Company in Dublin (with
• Crispian Steele-Perkins, who follows
ve Gabrieli Consort ile bir dizi konser appearances in the Covent Garden
rhe tradirional English school of solo
verdi. 1 995'de ise Prom konserlerinde Festival), her debur as Barbarina (Le
performance founded in the !are 1 7rh
Trevor Pinnock ile birlikte King
Nozze di Figaro) for the Royal Opera
century, is one of Brirain's most
Arthur'da, Marc Minkowski
House, concerts in France with Paul
respecred virtuoso rrumperers, well
yönetimindeki Amsterdam Bach
McCreesh and the Gabrieli Consort and
known for concerto and solo appearances
Solistleri ile Hollanda'da, Robert King a rerurn to Glyndebourne Touring
all over the world; this season, rhe
yönetimindeki King's Consort'un
Opera as Mirror in the premiere of
orchesrras with which he appears as a
Londra ve Istanbul'da verecegi
Harrison Birtwisrle's The Second
soloisr include the Osaka Sinfonica,
Mrs.Kong. In 1 995 she makes further
konserler ile lskoç Oda Orkestrası
Bournemouth Sinfonierra, Ciry of
debuts: at the Proms i n King Arthur
eşliginde Purcell'in The Tempest adlı
London Sinfonia, Bostan Pops
eserinde söyleyecektir.
with Trevor Pinnock, wirh the
Orchesrra, The King's Consort (wirh
Amsrerdam Bach Solisten under Marc

which he is principal rrumpet), the

• Deborah York was born i n Sheffield.

Minkowski in Holland, in the

Netherlands Chamber ürehescra

She graduared from Manchester

Glyndebourne Festival as Mirror, in the

(including four concerto appearances ar

University wirh a Firsr Class Honours

Helsinki Festival, and in Belgium i n

Amsterdam's Concertgebouw), the

degree in music and won a Countess of

Flavio, with Robert King and the

Mozart Festival ürehescra and I

Munster Scholarship to study at the

King's Consort i n London and in

Fiaminghi. He also gives entertaining

Guildhall School of Music, where she

Istanbul, and wirh the Scottish

lecrure recirals, demonsrraring brass

won the Dororhea Crompton Prize for

Chamber Ürehescra in Purcell's The

insrruments of many shapes and sizes,

Bach. Deborah is now in grear demand

Tempest.

and is much in demand for masrerclasses.

as an oratorio soloist both in UK and
abroad i n a wide concert repertoire
ranging from Bach and Handel to

He has made rwelve solo albums on rhe

C RISPIAN STEELE-PERKINS

Geç 1 7. yüzyılda kurulan geleneksel
Ingiliz solo ekolünü izleyen Crispian
Steele-Perkins konçerto ve resitalieri
Manchester Camerata, B randenburg
Consort, ürehescra of the Golden Age
ile bütün dünyada aranan, Ingiltere'nin
önde gelen trompet virtüozlarından
and German Baroque Soloists, and she
also sings wirh an exciring new chamber biridir. King's Consort'un birinci
trompetisti olan sanatçı 1 995
music group, the Palladian Ensemble,
mevsiminde Osaka Sinfonica,
which specialises i n virtuoso baroque
Bournemouth Sinfonietta, City of
music played on period insrruments.
London Sinfonia, Boston Pops
Recent concerr engagements have
included the Messiah ar Worcesrer
Orkestrası, Hollanda Oda Orkestrası
Carhedral, the St. Matthew Passion ar
(Amsterdam'da Councertgebouw
Lincoln Carhedral, the Mozart Requiem
eşliginde yorumladığı dört konçerto
ar Salisbury Carhedral and performances dahil), Mozart Festival Orkestrası ve 1
Fiamminghi ile konserler verecektir.
of Israel in Egypt and Samson at
Ayrıca açıklamalı resitaller, degişik yapı
St.John's Smith Square. I n 1 993 she
ve boyuttaki bakır çalgıların yer aldıgı
made her German debut in the St.John
Passion in Aachen Carhedral, where she
gösteriler ile ihtisas kursları
is now a regular guesr soloisr.
düzenlemektedir. Barok trompet ile,
In Spring 1 992 she joined Glyndebourne eleştirmenlerin begenisini kazanan
Festival Opera, singing Chloe (Queen of oniki solo albümün yanısıra orkestra
müzisyeni olarak yediyüzden fazla
Spades), and going on to the Touring
plakta yer alan Steele-Perkins A
Company in the same year. She was also
chosen to appear as a soloist in the
Bridge Too Far, A Fish Called Wanda,
televised Glyndebourne Festival Gala
Batman, Ghandi Jatos ve Rambo gibi
Concerr which marked rhe dosing of rhe filmierin seslendirilmesine katılmıştır.
old house. I n Spring 1 993 Deborah
Edinburg Festivali sırasında 1 33.000
kişi önünde Haydn'ın trompet
made her debut wirh Ciry of
konçertosunu seslendiren Crispian
Birmingham Touring Opera as Amour
(Les Boreades) and in Aurumn 1 993
Steele-Perkins, tarihi trompet
wirh Glyndebourne Touring Opera as
koleksiyonu yapmaktadır. Sanatçının
contemporary music. She has worked
wirh che Bournemourh Sinfonierra,

•

baroque . trumpet which have received
widespread critica! acclaim. As an
orchesrral musician Crispian has played
on more rhan 700 recordings. His
trumper playing can also be heard on
many relevision and film sound rracks,
including those for A Bridge Too Far, A
Fish Called W anda, Batman, Ghandi,
Jatos and Rambo. His largesr live
audience was 1 33 .000 when he
performed rhe Haydn rrumper concerto
ar the Edinburgh Festival. He is a
collector of historic rrumpets. Some of
the insrruments Crispian plays dare
back to the 1 7rh century.

KING TOPLULUGU
THE KING'S CONSOR T
• King Toplulugu, belli dönemin
çalgılarını kullanarak hem oda müzigi,
hem de bir Barok orkestra olarak
konserler veren Ingiltere'nin önemli
topluluklarından biridir. Kısa bir süre
önce Belçika, Kanada, lrlanda,
Finlandiya, ltalya, Japonya, Hollanda,
!sviçre, Brezilya ve Tayvan'da
verdikleri başarılı konserleri Fransa ve
Ispanya turneleri izledi. 1 99 1 'de Royal
Albert Hall'da Proms çerçevesinde
verdikleri konser canlı olarak
televizyondan yayınlandı. lik operaları
olarak 1 992'de Haendel'in Ottone

Christmas Srory, the Mozart Epistle
Sonatas, Pergolesi's Stabat Marer,
Couperin's Trois Leçons de Tenebres,
concerros and instrumenral music by
Telemann, Albinoni and Vivaldi,
Handel's lralian Duets and Music for
Royal Occasions, and a norable world
pcemiere eecording of Handel's Music
for the Royal Fireworks in rhe
composer's original scoring for a giant
windband, coupled with an equally
extravagant eecording of the four
Coronation Anrhems. Their large-scale
Handel recordings also include Ottone,
Acis and Galarea, Joshua, J udas

operasını Japonya ve Ingiltere'de
sahneleyen topluluk, daha sonra
Haendel'in Ezio'sunu Paris'te,
Purcell'in The lndian Queen'ini
Schwetzingen Festivali'nde
gerçekleştirdi.
Hyperion fırmasi için elli plak
dolduran ve çeşitli plak ödülleri
kazanan The King's Consort,
Ingiltere'nin en çok kayıt yapan
toplulukları arasında yer almaktadır.
Daha çok Haendel ve Purcell'in
eserlerinin yorumuyla tanınmaianna
karşın, plak repertuarlarında Bach'ın
kantatları ile keman konçertoları,
James Bowman ile Dowland'ın ,lavta
şarkıları, Vivaldi'nin Mevsimler\
Schütz'ün Noel Öyküsü, Mozart'ın
Epistle Sonatları, Pergolesi'nin Stabat
Mater'i, Couperin'in Trois Leçons de
Tenebres'i; Teleman n, Albinoni ve
Vivaldi'nin konçerto ve enstrümantal
müzikleri; Haendel'in !talyan Düetleri
ve Music for Royal Occasions ile,
büyük bir nefesli çalgılar toplulugu
eşliginde bestecinin özgün
partisyonuna sadık kalarak
seslendirdikleri Music for the Royal
Fireworks ve Four Coronation
Anthems de bulunmaktadır. Sayıca
fazla olan Haendel kayıtları ayrıca
Ottone, Acis ve Galatea, Joshua, Judas
Maccabaeus, Deborah ve 1 995
başında yayınlanan The Occasional
Oratorio'yu da içermektedir. Topluluk
ayrıca Vivaldi'nin dini müziginin kaydı
gibi önemli bir projeyi de başlatmıştır.
Özellikle Purcell'in müziginin
yorumuyla tanınan The King's
Consort, bestecinin The Complete
Secular Solo Songs, sekiz CD'Iik bir
set olan Odes and Weleome Songs
ile, başarılı bir kayıt olarak
·

nitelendirilen The Complete Church
Music'in dünyadaki ilk kayıtlarını
gerçekleştirdi. Topluluk 1 995 yılında
Purcell programlarıyla dünya turuna
çıkarak The lndian Queen'i Ingiltere
ve Almanya'da seslendirecek; Purcell
kutlamaları için Proms'a katılacaktır.
• The King's Consorr is one of Britain's

leading period insrrumenr ensembles,
performing borh as a chamber ensemble
and as a baroque orchestra. Recent
concerrs and tours have raken the group
ro Belgium, Canada, Eire, Finland,
ltaly, ]apan, the Nerherlands,
Switzerland, Brazil and Taiwan, and it
has an especial following in France and
Spain. In 1 99 1 the Consorr made a
hugely successful televised debur at

Maccabaeus and Deborah, and due for
release in early 1 995 is The Occasional
Orarorio. The Consorr has also begun a
major project eecording Vivaldi's Sacred
M us i c.
The Consort is especially nored for irs
performances of Purcell's music, and has
made notable world-premiere recordings
of The Complere Secular Solo Songs, an
eighr CD-set of the twenry-four Odes
and Weleome Songs and an even larger,
highly-acclaimed project eecording The
Complete Church Music. During 1 995
the Consort will tour Purcell
programmes throughout the world,
stage The Inciian Queen in Britain and
Germany, appear again at the Proms
and launch BBC TV's 1 995 Purcell
celebrations.

London's Royal Alberr Hall in the
Proms and was immediarely invired ro
return in the 1 993 season. In 1 992 they

Haendel: Süit

Londra'nın güneyinde, Brighton yolu
üzerinde bulunan Vauxhall
Bahçeleri'nde düzenlenen
repertoire over the next twelve months
konserlerde, 1 790'1ardan sonra
includes fully-staged performances of
Handel's Ezio in Paris and Purcell's The Haendel'in müzigi yine popüler oldu.
Inciian Queen in Schwerzingen. Concerr Haendel'in 1 759'daki ölümünden önce
konserlerde onun eserlerinden
tours over the nexr two seasons take
parçalar alınıyor, aryalar, tanınmış
rhem all over Europe, ro The
ezgilerden düzenlenmeler, ünlü
Philippines, Chile, Hong Kong,
süitlerinden bölümler seslendiriliyor,
Argentina and Brazil.
The Consorr has become one of the most besteci saygı ve sevgi görüyordu.
Hatta 1 738'de Vauxhall'un sahibi
recorded period insrrumenr ensembles
Jonathan Tyers bahçeye -bugün
in Britain, with its fıfty highly
"Victoria ve Albert" müzesinde olan
acclaimed recordings with Hyperion
Haendel'in Roubiliac tarafından yapılan
winning international awards. Ir is best
bir
büstünü bile koydurmuştu.
known for irs performances of music by
Haendel
başka parklar için, gece
Handel and Purcell, bur its recorded
ışıkları
ve
havai fışeklerle süslenen
repertory also includes Bach camaras
müzik siparişlerinin provasını da bazen
and Dowland lu te songs w ith James
Vauxhall bahçelerinde yapıyordu. Yeni
Bowman, the Bach violin concerros,
gelişen
-ve Ingiliz trompeti adı da
Vivaldi's Four Seasons, Schütz The
sraged rheir fırsr opera, Handel's

Ottone, in ]apan and Brirain: the ir
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dört yaylı çalgı partisi için 1 680'1erde
1 729'daki Venedik ziyareti için
yazdıgı Sol Minör Chaconne'u,
hazırlandıgını da öne sürer. Ocak
Eurovision yayınlarının sinyali olarak
ayında ltalyanın önemli müzik
kullanılan "A Trumpet Voluntary" adlı merkezlerini gezen ve Porpora, Vinci,
eserinin yanında, bugün onun en çok
Hasse, Pergolesi gibi bestecilerle,
çalınan bestelerindendir. Beş krala
Metastasio gibi libretto yazarları ile
hizmet eden Purcell onların Fransız
tanışan Haendel, Haziran ayında
müzigini begenmelerine çogu zaman
dogdugu kent Halle'ye giderek kör ve
karşı çıkmış, özellikle çalgı müziginde
kötürüm olan annesini görmüş; hasta
Fransız ve ltalyan stillerini kopyadan
olan Bach'ın, oglunu gönderip onu
kaçınmış, hatta bu nedenle Coreili'nin davet etmesine karşın, bu iki büyük
de övgüsünü kazanmıştır.
besteci buluşamamıştır. Parlak ve
Eserlerindeki Ingiliz karakteri -eski
çekici bir müzigi olan Silete Vinti
ltalyan ve lspanyol danslarından
Motet'inden bölümleri, Haendel daha
kaynaklanmasına karşın- Chaconne'da sonra 1 732'deki Esther oratoryosunda
da duyulur. Purcell'in ölümünden
kullanmış; ltalyan stilindeki, adeta bir
sonra yayınlanan ve Zimmermann'ın
cıngıl gibi çarpıcı olan güzel Halleluja'yı
düzenledigi katalogta Z.730 olarak
iki kez degiştirdigi bu eserinde yeniden
numaralanan ve en uzun çalgı
degerlendirmiştir.
müziklerinden biri olan Chaconne'da
3/2'1ik ritmde, ağır tempoda 1 7. yüzyıl
Purcell: Süit
Ingiliz saraylarının atmosferini yansıtan
hüzünlü tema, ısrarlı bas (basso
l i k önemli görevi Westminster Kilisesi
ostinato) üzerine çeşitlemelerle gelişir. orgçuluğu olan Purcell 1 682'de krallık
orgçusu, 1 693'de de saray bestecisi
(Süre 7')
ünvanını kazanmıştır. Shakespeare'in
eserlerini müzikli olarak ilk kez
Haende/: Silete Vinti
sahneye uygulayan Purcell, soğuk bir
Çok çeşitli alanlarda eser yazmış olan
kış gecesi genç karısının kapıyı
açmaması üzerine üşütmüş, bir-iki gün
Haendel, ses için 45 opera, 30 kadar
oratorya ile kilise müzigi olarak 1 00
içinde, 36 yaşında ölmüştür. Onun son
kadar kantat, Gloria Patri, Salve Regina, eserlerinden biri de, 1 695'de, öldüğü
yıl yazdıgı bir kasidedir. Bu övgü
altı Halleluja, beş Te Deum yanısıra
kantat formunda olup dini törenlerde
müziğini Purcell, Gloucester Dükü
söylenmesine karşın dini müzik
ünvanını taşıyan ve sonradan kraliçe
sayılmayan 20 Anthem bestelemiştir.
olan Prenses Anne'in oglu, altı
Ancak Haendel eski kilise müzigi
yaşındaki Prens William'ın doğum
günü töreni için bestelemiştir. Süit,
geleneginin temel formu olan Motet
türünde çok az eser yazmıştır. Aslında, krallık müzikçilerinin katılımı ile
katolik kilisesinin 1 3. ve 1 4. yüzyılda ilk Thames ırmağı kıyısındaki Richmond
çoksesli müzik örnekleri olan Organum House'da ilk kez seslendirilmiştir. Bu
ve Konduktus'ların vokalsiz partilerine
kaside, özellikle çocuk prensi
Purce/1: Chaconne
değişik sözler eklenerek gelişen ve
etkilemek için savaş tınılarını
Latince bir kıtadan oluşan Motet, 1 6.
anımsatan önemli trompet partilerini
Londra'da bir saray müzikçisinin oğlu
yüzyılda ltalya ve Fransa'da en parlak
içermekteydi ve bunları da trompet
olarak dogan Henry Purcell
Ingiltere'de yeni bir müzik çığırı açmış, çağını yaşamıştır. Uzmanlar, daha sonra virtüozu John Shore çalmıştı. Purcell
1 7. ve 1 8. yüzyılda protestan
bu yetenekli müzikçiyi mümkün
Bach ve Haendel'in öncülüğünü
kiliselerinde Salmo ve Indi'den
oldugu kadar çok kullanmıştı;
yapmış, ülkesinden hiç ayrılmamış
bölümler üzerine de yazılan bu kısa
sonradan Shore da bu müzikli
olmasına karşın ünü tüm Avrupa'ya
kaside'nin üç bölümlü bir
ulaşmıştır. Çalgı müziğinde de önderlik müzik türünün adının Latince "Mot"
düzenlemesini yapmış ve süit şekline
yapan ve bu yıl ölümünün 300. yılı
(kelime) tanımının, "Motette"
(kelimecik) uygulamasından türediğini
giren müzigin sonunda Purcell'in
nedeniyle tüm dünyada anılan Purcell,
tanınmış güzel Chaconne'larından
klavsen için kırka yakın parça ve süitin de öne sürerler.
Haendel'in Silete Vinti adlı Motet'ini
birine yer vermeği unutmamıştı.
yanı sıra, yaylı çalgılar için -sürekli bas
1 722- 1 726 yılları arasında yazdığı
eşlikli, ya da eşliksiz- 22 sonat,
sanılmaktadır. Bazı uzmanlar soprano,
uvertürler, fantezi, pavan, chaconne
Haende/: Concerto G rosso
iki obua, iki fagot, yaylı çalgılar ve
gibi eserler yazmıştır.
sürekli bas için bestelenen Motet'in
Haendel'in 1 740'da Londralı yayıncı
Purcell'in, sürekli bas eşliği olmayan

verilen- sürgülü trompet virtüozu John
Sargeant bu konserlerdeki müziklerin
düzenlemesini yapıyor ve büyük başarı
kazanıyordu. Crispian Steele-Perkins
de bu gelenege uyarak, 1 790'1ardan
sonra ünlü olmuş müziklerden
bölümler alarak bir trompet süiti
oluşturmuştur.
Bu süitin ilk parçası Haendel'in
1 7 1 7'de yazdıgı Re Majör Su Müzigi
Süiti No. l 'den alınmıştır; ancak bu
parça daha sonra 1 73 3'de Daniel
Wright tarafından korsan olarak
yayınlanmıştır ... 2. Parça, Haendel'in
1 727'de besteledigi "Teselya Kralı
Admeto" operasından "Se l'arco
avessi" adlı arya. Ingiltere'ye gelen
Alman besteci J. Joachim Quantz'ın
( 1 697- 1 773) büyük keyifle izlediği,
ancak başrolleri sırayla paylaşan iki
ünlü rakip !talyan şarkıcının, 34
yaşındaki Faustina Bordoni ile 27
yaşındaki Francesca Cuzzoni'nin
taraftarlarınca ayrı ölyrı alkışlanması
sonucu gürültüye giden operadan
bölümün enstrümantal düzenlemesi
yer alıyor. Süitin 3. Parçası ise,
Haendel'in 1 730'da, Venedikli
Stampiglia'nın metni üzerine yazdıgı,
1 737'de kısalttığı ve yeni bir arya
eklediği, -kralın sevdigi gibi- askeri
müzikleri içeren Partenope
operasından 2/4'1ük ölçüde, şen
tempolu, Fransız köylü dansı asıllı
Bourree. Son parça ise Haendel'in
1 726'da ilk kez King's Theatre'da
oynana Scipione operasının ünlü
marşı. Bu marş sonradan -eskiden el
bombası atan askerler olan- Topçu
Alayı'nın marşı da olmuştur.
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John Walsh tarafından basılan Op.6
oniki Concerto Grosso'su belirgin
bölüm başlıkları, besteleniş tarihleri
gibi özellikleri yönünden çok
düzenlidir. Ancak onun 1 734'de
yayınlanan Op.3, 6 Concerto
Grosso'sunun insanı biraz şaşırtan "2
Keman ve Konsertan Viyolonsel ve 2
Başka Keman, Viyola ve Bas için
Concerto Grosso" başlıgı herhalde
besteci tarafından verilmemiştir.
Haendel o yıllarda tümüyle opera
işleri ile meşguldü ve ayrıca, orkestra
müzigini operalardaki sahneye ve
şarkıcıya destek olarak görüyordu.
Halbuki yayıncılar, bu orkestra
basımlarını kazançlı bir iş olarak kabul
ediyordu. Hatta Walsh yayınevi,
1 7 1 5'de korsan olarak bastıgı
Coreili'nin Op.6 Concerto Grosso'ları
ile çok iyi para kazanmıştı. O zamanlar
Avrupa'da telif hakkı olmadıgı için,
Walsh yayınevi Londra'da oturan bu
ünlü bestecinin yirmiyi aşkın orkestra
parçasını altı Concerto Grosso'ya
bölerek, Coreili'nin başlıgını kullanarak
basmakta herhangi bir sakınca
görmemişti. Müzigin Haendel'e ait
oldugu kesin olmakla birlikte,
bestecinin bu Op.3 dizisini hazırlamak
için hiçbir çalışma yaptıgı
sanılmamaktadır. Ancak bu dizi
yayınlandıktan hemen sonra yayınevi
bazı düzeltmeleri öngördü: Para
getirecegi umuduyla " 1 734 Mart'ında
Orange Prensi ile Büyük Britanya
Kraliyet Prensesi'nin dügününde bu
konçertoların çogunun çalındıgı"
belirtilmiş; 5. Concerto Grosso'nun
eksik olan bölümleri eklenmiş; belki
de Haendel'in olmayan Concerto
No.4 degiştirilerek yerine aynı
tonalitede bir başkası konulmuştu. O
tarihlerde çeşitli !talyan Concerto
koleksiyonlarını da anonim olarak
yayıniayan Walsh'in Concerto Grosso
Op.3 basımında da, Haendel'in birçok
operalarından, ya da klavsen
süitlerinden düzenlemeleri, bölümlerin
bazılarını oluşturmuştu.
Op.3 No.4 Fa Majör Concerto
Grosso'nun büyük bölümü ise
Haendel'in 25 Mayıs 1 7 1 5'te King's
Theatre'de oynanan "Amadigi di
Gaula" operasından alınmıştır.
Özellikle agır (Largo) başlayıp çabuk
(AIIegro) tempoda, Lully stilinde bir
füg gibi gelişen 1 . Bölüm, el yazısı

"Sei Lob und Preis mit Ehren" (Onu
kaybolmuş olan operanın ikinci
gururla öv), soprano ve trompet için
uvertürüdür; tam bir opera uvertürü
adeta orkestra eşliğinde bir konçerto
biçiminde işlenmiştir. Bunu 2. Bölüm
şekline girer. Ünlü müzikolog Albert
olarak agırca (Andante) tempoda bir
Menuet izler. 3. Bölüm aynı tonalitenin Einstein'ın sapranolara günlük pratik
için öğütlediği kantat, zaman zaman
minörü (Re m inör) olan bir
Allegro'dur. 4. Bölüm ise şen (AIIegro) berrak bir çocuk sesiyle de
söylenmektedir.
bir Menuet'tir. Uzmanlar Walsh'ın bu
eseri bir bütün Konser Uvertürü
şeklinde bulmuş olabileceğini de
belirtiyor. Eserlerini sürekli degiştiren,
eklemeler, çıkarmalar yapan
Haendel'in bu Concerto Grosso'yu 20
Haziran 1 7 1 6'da "Enstrümantal Müzik
Yararına" adlı, yani tüm geliri orkestra
üyelerine verilmek üzere düzenlenen
konserde bu şekliyle çaldırdıgı öne
sürülüyor. Op.3 Concerto'larda,
ayrıca Coreili'den Geminiani'ye kadar
uzanan Concerto Grosso
gelenegindeki çalgılardan daha değişik
bir kullanım vardır: i ki obua, iki
keman, viyola ve sürekli bas için
yazılan Concerto Grosso No.4'de
obua çok kez kemanı gölgede bırakır;
Concerto No. l ve 2'de obua,
Concerto No.3'de flüt ve Concerto
No.6'da orgun ön plana geçmesi
nedeniyle bu eserler bazen
Enstrümantal Konçerto olarak ta
adlandırılmıştır. (Süre 1 2')

Bach: Kantat
Elliüçü korosuz, solo olmak üzere
ikiyüzü aşkın kantat besteleyen J.S.
Bach bu türe sürekli ve sevgi dolu bir
itina göstermiştir. Bu kantatlar onun
tüm verimi boyunca, Arnstadt'tan
Leipzig'teki yaşamının sonuna kadar
uzanır. Dini olmayan kantatlar da
yazan Bach'ın, BWV5 1 numaralı bu
kilise kantatı 1 7 Eylül 1 730'da, Trinite
(Kutsal üçlü) yortusundan sonraki
onbeşinci Pazar ayininde
seslendirilmiştir. Bach bu eserinde,
Latince Cantare-Cantatus-Cantata
kelimesinin şarkı söylemek anlamını
tam yerinde kullanmış, sapranoya
adeta bir kolcratur görevi vermiştir.
Soprano, trompet, yaylı çalgılar ve
sürekli bas için yazılan Kantat'ın parlak
havası aynı zamanda trompete de
virtüozluk olanağı saglar. 4/4'1ük
tempoda başlayan "Jauchzet Gott in
alien Landen" (Tüm ülkelerde sevinçle
karşılanıyer Tanrı) Kantatı'nın son
aryası olarak Bach'ın kullandığı koral
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THE WALLACE COLLECTION
JOHN WALLACE, trompet trumpet
JOHN MILLER, trompet trumpet

J O H N WALLACE

1 976 yılından beri Philharmonia
Orkestrası'nda birinci trompetçi olan
ROBERT FARLEY, trompet trumpet
--------ı John Wallace hem orkestra üyesi,
TIMOTHY HAWES, trompet trumpet
hem de solist olarak uluslararası
alanda ün yaptı. Londra'nın önde gelen
JULIE RYAN, trompet trumpet
çagdaş müzik topluluklarından biri
ROY BILHAM, trompet trumpet
olan Sinfonietta'da da birinci trompet
çalan sanatçı Fife'de (lskoçya) dogdu;
SIMON GUNTAN, bas trompet bass trumpet
King's College (Cambridge), Kraliyet
KEVIN HATHWAY, vurma çalgı percussion
Müzik Akademisi ve York
Üniversitesi'nde egitim gördü.
1 992'de Kraliyet M üzik Akademisi'nde
Bakır Üfleme Çalgılar Bölümü
yöneticiligine atandı. Jarvi, Muti,
Rattle, Andrew Davis, Temirkanof,
Sinopoli, Salonen ve Flor gibi şefierin
yönetimindeki Philharmonia
O rkestrası eşliginde çeşitli trompet
konçertolarını seslendiren John
Wallace, Malcolm Arnold'un trompet
konçertosu dahil, birçok bestenin ilk
seslendirilişini yaptı. Tim Souster ve
Maxwell Davies onun için konçertolar
besteledi ve Davies'in konçertosunun
dünya prömiyerini 1 988'de,
Anton Diabelli ( 1 78 1 - 1 858)
Sinopeli'nin yönetimindeki
Kahramanlık Müzigi Heroic Music
Philharmonia O rkestrası eşliginde
Marcia Laendler Allegro Vivace
gerçekleştirdi. 1 993'de Robert
Saxton, Dominic Muldowney ve James
johann Ernst Altenburgh ( 1 734-1 80 1 )
7 Trompet ve Timpani için Konçerto Concerto for 7 Trumpets and Timpani
HacMiilan'ın trompet konçertolarının
Allegro A ndante Vivace
ilk seslendirilişini yapan sanatçı,
HacMiilan'ın konçertosunu Leonard
Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 756- 1 79 1 )
Slatkin yönetimindeki Philharmonia
Divertimento No.S, D o Majör, KV I 87 Diverrimenro No.5 i n C Major, KV 1 87
Allegro moderato Menueto Adagio Menuetto Allegro
Orchestrası eşliginde 1 993
·

·

·

·

•

·

·

·

·

·

Allegra moderato Allegro mo/to Allegro non troppo
·

·

Wolfgang Amadeus Mozart
Glassharmonica için Adagio, KV6 1 7 Adagio for Glassharmonica, KV6 1 7
(Sürdinli S trompet için düzenleyen Arranged for 5 muted trumpets by). Wallace)
Wolfgang Amadeus Mozart
Alman Dansları German Dances
(Düzenleyen Arranged by M. Murray)
1 . Kontrdans 1 Conterdance, KV462 No. 4
2. Alman Dansı 1 German Dance, KV567 No. 6
3. Laendler, KV600 No. 6
4. Alman Dansı No.3 , (Kızak Yolculuğu) 1 German Dance No. 3 (Sieigh Ride), KV605

Ara Intermission
Wolfgang Amadeus Mozart
"Saraydan Kız Kaçırma Operası"ndan Yeniçerilerin Marşı
March of the Janissaries from "The Abduction from the Seraglio"
(Düzenleyen Arranged by). Humphries)
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Michael Haydn ( 1 73 7- 1 806)
Türk Marşı Turkish March
(Düzenleyen Arranged by]. Humphries)
Cari Maria von Weber ( 1 786 - 1 826)
Abu Hassan Operası Uvertürü Abu Hassan Opera Overcure
(Düzenleyen Arranged by M. Murray)
Ludwig van Beethoven ( 1 770- 1 827)
"Atina Harabeleri", Op. l l 3'den Türk Marşı
Turkish March from "The Ruins of Arhens", Op. 1 1 3
(Düzenleyen Arranged by]. Humphries)

Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo alla Turca
(La Majör Piyano Sonatı'ndan From Piano Sonara in A Major)
(Düzenleyen Arranged by}. Humphries)
1 0.7. 1 995,

Aya Irini Müzesi,

1 9.00 Hagia Ei reni Museum, 7.00 pm

BO.EINO
Katkılarmdan dolayı BOEING COMMERCIAL AIRPLANE GROUP'a ıe1ekkiir ederiz.
We are gratefulto BOEING COMMERCIAL AIRPLANE GROUP for tbeir contributioam.

Ağustos'unda Edinburg Festivali'nde
ilk kez çaldı. Sanat Konseyi tarafından
Ingiltere ve Avustralya'da
gerçekleştirilen turnelere katılan John
Wallace ltalya, lsviçre ve Kuzey
Amerika'da orgçu Simon Wright ile
resicaller verdi, dünyanın birçok
ülkesinde ihtisas kursları düzenledi.
1 968 yılında, bakır üfleme çalgılardan
oluşan topluluklar arasında kısa
zamanda önemli bir yere sahip olan
Wallace Topluluğu'nu kurdu.
John Wallace EMI için Malcolm
Arnold'un trompet konçertosunu ve
Nimbus firması için Philharmonia
Orkestrası ile de trompet
repertuarının önemli eserlerini
doldurdu. 1 99 1 'de Collins Classics
için lskoç Ulusal Orkestrası eşliğinde
Maxwell Davis'in trompet
konçertosunun kaydını beseecinin
yönetiminde yaptı. Wallace Topluluğu
ile Nimbus, Collins Classics ve EMI
Toshiba için plaklar doldurdu.
John Wallace müziğe yaptığı
katkılardan dolayı 1 99 1 'de
Dresden'de Mercedes-Benz Avrupa
Ödülü'nü aldı.
• John Wallace has been Principal

Trumpet of the Philharmonia ürehescra
since 1 976, during which time he has
builr up an international repuration
bor h as a soloisr and as an orchesrral
player. He is alsa the Principal Trumper
of che London Sinfonietta, London's
foremost conremporary music ensemble.
Born in Fife, Scorland, he read music at
King's College, Cambridge,
subsequenrly studying at the Royal
Academy of Music and York University.
He was appoinred Director of Brass at
the Royal Academy of Music in
Seprember 1 992. Wirh the
Philharmonia Orchesrra, John Wallace
has played concerti under Jarvi, Muri,
Ratrle, Andrew Davis, Temirkanov,
Sinopoli, Salonen and Flor, and is
invited regularly to play with the major
orchesrras in the British Isles and
abroad. He has premiered many new
works, including Malcolm Arnold's
Trumper Concerro. Tim Souster and
Maxwell Davies have wrirten concerros
specially for him, che larter having been
given irs fırst performance with the
Philharmonia under Sinopoli in 1 988.
1 993 has seen the premieres of three
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new rrumper concerros wrirren specially
for him by Roberr Saxron, Dominic
Mulldowney and James MacMillan. The
MacMillan concerro was premiered ar
rhe Edinburgh Festival i n Augusr 1 99 3
wirh r h e Philharmonia Orchesrra
conducred by Leonard Slarkin, ro great
critica! acclaim. He has given Arrs
Council Network rours both in UK and
in Ausrralia; recitals in Iraly,
Switzerland, Spain and Norrh America
with organİst Simon Wrighr, and
mas rer dasses all over the world.
In 1 986 he founded The Wallace
Collection, an ensemble devored ro the
development of brass i nteresr music
which has become one of rhe world's
foremost brass groups. John Wallace has
recorded Malcolm Arnold's Trumpet
Concerro for EMI, and with the
Philharmonia he has recorded all the
major trumpet reperroire for Nimbus
Records. In 1 99 1 he recorded the
Maxwell Davies Trumpet Concerro for
Collins Classics wirh the Scorrish
National Orchesrra, conducted by rhe
composer. With rhe Wallace Collecrion
he has recorded a series of highly
acclaimed CDs for Nimbus, Collins
Classics and EMI Toshiba.
In May 1 99 l , John Wallace was awarded
rhe Mercedes-Benz European Prize i n
Dresden for outstanding musical
achievement.

WALLACE TOPLULUGU
THE W ALLACE COLLECTION

Bakır ve diğer üfleme çalgılar
repertuarını seslendirrnek ve bu alanda
araştırmak yapmak üzere John Wallace
tarafından 1 986 yılında kurulan
•

topluluk, ilginç programları ve
olağanüstü yorumlarıyla kısa zamanda
uluslararası üne kavuştu. Edinburg ve
Madrid festivalierindeki başarılarını
Londra'da Queen Elizabeth Hall'da
verdikleri konser izledi. Daha sonra
Edinburg Festivali'ne üç kez katılan
topluluk Hong Kong, Perth, Sydney ve
Ingiltere'deki birçok önemli festivalde
konserler verdi. 1 992 Mart'ında, South
Bank'deki Philharmonia'nın oda müziği
etkinliklerine iki konserle katılan
topluluk aynı yıl Hollanda, Singapur ve
Hong Kong'da çaldı. 1 993'de de ilk
kez Kuzey Amerika turnesine çıktı ve
ayrıca Lucerne, Gstaad, St. Magnus'da
konserler verdi, British Council'in
Yunanistan turnesine katıldı.

Nerherlands, Singapore and Hong
Kong, and in 1 993 rhey undertook rheir
fırst North American Tour, which was a
rriumphant critica! success. 1 993 also
saw appearances at the presrigious
fesrivals of Lucerne, Gsraad, and Sr.
Magnus � and a British Council rour of

Greece. Future plans include a rerurn ro
rhe USA. The Wallace Collecrion has a
wide list of recordings ro irs eredir for
Nimbus Records, Collins Classics and
EMI Toshiba.

Diabelli: Kahramanlık M üziği

Avusturyalı besteci ve yayıncı Anton
Diabelli Salzburg'ta Michael Haydn'dan
ders almış, Viyana'da Joseph Haydn ile
arkadaşlık etmiş, besteci ve öğretmen
• Founded i n 1 986 by John Wallace ro
olarak da tanınmış; özellikle
explore and perform rhe reperroire for
Beethoven ve Schubert'in eserlerini
brass and wind instruments, The
yayınlamakta başarılı olmuştu. Bazı oda
Wallace Collection has quickly gained
müziği eserleri, gitarlı üçlülerinin
an i nternational reputation for exciring
günümüzde de çalınması yanında,
programıning and outstanding
çeşitli Mes'leri de Avusturya köy
performances. The group' s success was
kiliselerinde sıksık söylenmektedir.
immediare with invirations to rhe
Onun bu programdaki Kahramanlık
Edinburgh and Madrid Fesrivals
M üziği adıyla yer alan dört parçası,
following rheir debut at rhe Queen
"Trompet ve Timpani için 1 2 Parça"
Elizabeth Hall. Since rhen, the Wallace
içinde bulunmaktadır.
Collection has appeared ar a furrher three Savaşların -silahlardan sonra- en gözde
Edinburgh Fesrivals, ar rhe International aletleri olan trompet ve davul,
Festivals of Bermuda, Hong-Kong,
Napolyon'un Avrupa'da yarattığı
Perrh and Sydney, as well as mosr of rhe
karışık dönemde de ulusal duyguları
major festivals and concert venues in
desteklemek için pek çok kullanılır, at
Brirain. In March 1 992 The Wallace
sırtındaki trompetçiler ve davulcular
Collecrion sraged two highly successful
bu tür müzikleri çalardı. Bu dört parça
and i nnovarive concerrs for the
da her kahramanlık müziğinin baş
öğesi Marş ile başlıyor; Avusturya'nın
Philharmonia's Chamber Series ar rhe
neşeli köy dansı Laender ile devam
South Bank. Extensive rours have raken
rhe group throughout Europe and ro
ediyor; neşeli Allegro'dan sonra canlı
]apan. In 1 992 they roured rhe
ve hızlı Vivace ile son buluyor.

Altenburg: Konçerto
Johann Ernst Altenburg, babası Caspar
gibi ünlü bir trompetçi, hem de iyi bir
organistti. 1 795'te Halle'de, trompet
ve davul konusunda yayınlanan
kitabında örnekler vermiş, tüm
tonalitelerde çalabiirnek için
trompetçinin hangi çalgıları kullanması
gerektiğini belirtmiştir. "Versuch einer
Anleitung zur heroisch-musikalischen
Trompeter und Pauken-Kunst"
(kahramanca-müzikal trompet ve
davul çalma sanatının tarifi üzerine bir
deneme) adlı bu kitapta, daha önce
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1 6 1 4'te trompet konusunda bir kitap
yazan ve "Nefes al, üfle, müzikal çal!"
ögüdünü veren Bendinelli'den sonra,
Altenburg daha da ileri gitmiş, bu
konçertoyu ekte örnek olarak
göstermiştir. Ancak bu konçertonun
konserlerde degil de, büyük
davetlerde çalınabilecegini beli rtmiştir.
Bu eserde ikişer trompetçiden oluşan
üç gruba ayrılan altı trompetçi,
davulcunun yardımıyla, solo
trompetçiye eşlik eder.

de bu ülkede tanınmasına neden
olmuştu. Çuvallarla getirilen
1 787'de Gluck ölünce Mozart'a, onun
kahvelerden başka yeniçeri müziginin
yerine Viyana Saray Bestecisi ünvanı
askerlere destek olması Viyanallların
verildi. Görevlerinin en başında da
kulaklarına yeni tınılar getirmişti.
saray baloları için dans müzigi yazmak
Mozart da, kendinden önce
geliyordu. Mozart böylece, ölümüne
başkalarının da kullanmış oldugu,
kadar, 200 kadar Dans, Menuet,
yeniçeri müzigini ve Osmanlı saray
Kontrdans, Laendler ve Alman Dansı
yaşamını degerlendirerek ilk kez 1 6
besteledi. 3/4'1ük ölçüde, daha sonra
Temmuz 1 782'de Burgtheater'de
Viyana'yı saran Vals'ler kadar hızlı
sahnelenen "Saraydan Kız Kaçırma"
olmayan tempoda, daha çok halk dansı Operasını besteledi. Daha
Laendler tipinde ve genellikle halk
uvertüründe Türk havasını duyuran
ezgileri üzerine olan bu Alman
bölmeleri içeren operasının provaları
Mozart: Divertimento
Dansları altışar danslık gruplardan
sırasında bir Yeniçeri Marşı yazmıştı.
oluşuyordu. Bu şekilde daha kolay para Selim Paşa ile Konstanze'nin bir
Genellikle savaşlarda kullanılan
kazanabilen Mozart, diğer taraftan
trompetler ve davulların 1 776'da
eğlence kayığında yol alırken, yeniçeri
şaheserleriyle meşgul olabiliyordu.
Amerikan devriminde de önemli bir
müziği çalan ikinci bir kayıkla
yeri olmuş, bazan da daha aristokratik Alman Danslarının ilki bir Kontrdans.
izlenmelerinde kullanılanacak olan bu
Aslında bir Ingiliz Country Dance'ı (kır müzige Mozart, daha sonra yer
çevrelerde çalınmıştır. Bu
dansı, ya da köylü dansı) olan bu
Divertimento da Salzburg'un ünlü
vermedi. Bu gerçek de ancak 1 980'de
müzik 1 7. yüzyılda Fransa'ya, daha
Binicilik Okulu'nda, atların gösterileri
gün ışığına çıktı.
sonra da orta Avrupa'ya yayılmış,
için 1 773'te hazırlanmıştır. Ufak
Bu marşı trompet topluluğu için J.
karşılıklı (Kontra) dans edildiği için de
bölümlerden oluşturulan bu müziği
Humphries düzenlemiştir.
bu adı almıştır. Mozart'ın bu Re Majör
aslında Mozart'ın babası Leopold
Kontrdans'ı 1 784'de, iki obua, iki
Mozart, J. Starzer ve C.W. Gluck'un
Haydn: Türk Marşı
korno, iki keman ve sürekli bas için
danslarından iki flüt, beş trompet ve
timpani için düzenlenmiştir. Do Majör yazılmış altı Kontrdans'ın
Kendinden yirmi yaş genç olan Mozart
dördüncüsüdür (KV462 No.4) ...
tonunda ve sekiz bölümlü bu
ile Salzburg'ta dost olan Joseph
Viyana'da 6 Aralık 1 788'de bestelenen Haydn'ın 1 2 kardeşinden biri olan
Divertimento aynı zamanda
altı Alman Dansı'nın sonuncusu olan
"Divertimento da Camera molto
Michael Haydn da eliiyi aşkın senfoni,
bu Do Majör dans, pikolo flüt, iki flüt,
particulare (Çok özel oda
pek çok divertimento ve konçerto
iki obua (ya da klarnet), iki fagot, iki
Divertimento'su) adıyla da tanınır.
bestelemiştir. 1 762'de Salzburg Sarayı
korno, iki trompet, timpani, iki keman müzik yöneticisi olan M ichael Haydn'ın
ve sürekli bas için yazılmıştır (KV567
bu Türk Marşı 6 Ağustos 1 795'te,
Mozart: Adagio
No.6) ... Üçüncü dans bir Laendler'dir. askeri bandalarda Türk davulcuların
29 Ocak 1 79 1 'de yazılan altı
Mozart, 1 79 1 yılının Mayıs ayında kullanılması gerektiğine işaret etmek
Laendler'in sonuncusu olan bu Re
ölümünden yedi ay önceiçin yazılmıştı. J. H umphries bu marşı
Majör (KV600 No.6) dans yine aynı
Glassharmonica (cam armonika) adlı
topluluk için düzenlemiştir.
çalgılar
için bestelenmiştir ... Alman
çalgı için kısa bir Adagio yazmıştı.
Dansları bölümünün sonuncu parçası
Akordeon ve agız mızıkasının
Weber: Abu H assan Uvertürü
Mozart'ın ünlü eserlerinden biridir ve
tanınmadıgı çaglarda, su daldurularak
Oniki yaşında ilk operasını besteleyen
çeşitli sesiere akord edilen cam kaplara Die Schlittenfahrt (Kızak Yolculuğu)
adını taşır. 1 2 Şubat 1 79 1 'de
ıslak bezleri sürterek melodiler
Cari Maria von Weber, 24 yaşında
tamamlanan üç Alman Dansı'nın Do
çalınıyordu. 1 763'te ise, Benjamin
Abu Hassan Operasını tamamlamış ve
Majör tondaki sonuncusu (KV605
Franklin Londra'da bu çalgıyı, ufak bir
eser ilk kez 4 Haziran 1 8 1 1 'de Münih
No.3) olan ve ayrı bestelendiği de öne Operasında oynanmıştır. Weber,
tuşlu konsol biçiminde daha
sürülen "Kızak Yolculugu", diğer
mükemmel şekle getirmiş, akorlarla
Stuttgart'ta 1 807'de Würtemberg
danslarda kullanılan çalgılardan başka,
çalınmasını da gerçekleştirmişti.
Kontunun hizmetine girmiş; ancak bazı
posta kornosu ve beş kızak çanı gibi
Mozart bu Adagio'ya, daha sonra bir
yasa dışı para işlerine karışmış,
zimmetine para geçirmekle suçlanmış,
Rondo bölmesi de ekleyerek armonika ayrı unsurları da içerir.
dışında, flüt, obua, viyola ve viyolonseli Bu dört dansın trompet toplulugu için sonunda kontlu k dışına çıkarılmıştır.
düzenlemesini M. Murray yapmıştır.
de kullanmıştır. Günümüzde John
Bu yıllarda tanıştığı kontun sekreteri
Wallace, bu beş çalgının yerine beş
Franz Cari Hiemer ( 1 768- 1 822), ona
sürdinli trompete yer vermiş,
Abu Hassan dışında, Silvana operasının
Mozart: Yeniçerilerin Marşı
Stravinsky'nin "Psalm'ler Senfonisi" adlı
librettosunu da vermiştir. Hiemer'in
1 6. yüzyılda Viyana'nın kuşatılması,
1 00 1 Gece Masalları'ndan esinlenerek
eserindekine benzer efektler elde
etmiştir.
Türklerin savaştan başka özelliklerinin yazdığı Abu Hassan'ın konusu Halife

Mozart: Alman Dansları
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Reşit zamanında Bağdat'ta geçer.
Sarayın gözdeleri olan Abu Hassan ve
eşinin, kendilerini ölü gösterek para
elde etmelerini konu alan bu tek
perdelik operanın en tanınmış
bölümleri "Para, para, para" korosu,
gitar eşliğinde Abu Hassan'ın ilk aryası
dışında, Mozart'ı -az da olsaanımsatan ezgileri içeren egzotik
renkli Uvertür'dür.

B eethoven: Türk Marşı
Beeethoven'in, Alman yazar August
Friedrich F. von Kotzebue'nin ( 1 76 1 1 8 1 9) 9 Şubat 1 8 1 2'de Budapeşte'de
açılacak olan "Yeni Alman
Tiyatrosu"nda temsil edilecek iki
oyunu için, Teplitz kaplıcalarında
yazdığı müzikler "Kral Stephan" ve
"Atina Harabeleri" adını taşır.
Bunlardan yalnızca Atina Harabeleri
sahne müziğinin -içerdiği müziklerin
temalarını yansıtan- Uvertürü ve Türk
Marşı günümüzde çalınmaktadır.
Beethoven 1 8 1 1 'de besteldiği bu
müziklerden Türk Marşı'nın temasını
1 809'da, piyano için bestelediği Op.76
Re Majör Varyasyonlardan almış,
eserinde dördüncü bölüm olarak
kullanmıştır. Minerva 2000 yıllık
uykusundan uyandıktan sonra
Atina'nın yıkıldığını ve orada Türklerin
hüküm sürdüğünü görür. Beethoven'in
sonradan, 1 822'de dört el piyano için
yayınladığı Türk Marşı, Mozart'ın Türk
Marşma yakın derecede popüler
olmuştur. Bu marşı topluluk için John
H umphries düzenlemiştir.

Mozart: Türk Marşı
(Rondo alla Turca)
Mozart da, çoğu Viyanalı besteciler
gibi, o çağın Türk stiline uygun eserler
yazmıştır. 1 778'de tamamladığı Paris
Sonatları arasında yer alan La Majör
Piyano Sonatı (KV3 3 1 ), onsekiz sonat
içinde en çok çalınanlardan biri
olmasını da, "Rondo alla Turca"
başlıklı son bölümüne borçludur.
Yazar E.T.A. Hoffmann'ın deyimiyle
"Hiç bir arayışa gerek göstermeden,
renkli çiçekler arasında gümüş
parlaklığıyla süzülen bir ırmak gibi"
akan ezgi herkesi büyüler!... Belki de
en büyük dezavantajı "çok çalınmak"
olan Türk Marşı, Mozart'ın bu konuyla

ilgili olarak yazdığı ilk eseridir. Bu
parlak yeniçeri müziği, zarifliği ile Paris
zevkine de uyum sağlar; egzotik La
minör ile sert La majör arasında
değişerek, Fa diyez minör tondaki
parlak orta bölme ile de şeytansı bir
çekiciliğe ulaşır. Insan piyano ile bile,
trompetleri, pikolo flütleri, davulları,
zilleri duyar gibi olur. Bu "Türk
Stilindeki Rondo", herhalde John
Humphries'in uyarlaması ile Türk
zevkine daha da yakın olacaktır.! ..
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PADOVA VE VENETO ODA ORKESTRASI

ORCHESTRA DI CAMERA DI P ADOVA E DEL VENETO
PADOVA VE
PIERO TOSO, 1 . keman-solist l st violin-soloist
-------1 VENETO ORKESTRASI
MARIO FOLENA, flüt flute
PAOLO BRUNELLO, obua oboe

Tomaso Albinoni ( 1 67 1 - 1 750)
Konçerto, La Minör Op.S No.S Concerto in A Minor, Op.5 No.5
·

Al/egro Adagio Allegro
·

·

Alessandro Mareel/o ( 1 684- 1 750)
Obua ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Do Minör
Concerto in C Minor for Oboe and Strings

Allegro moderato Adagio Allegro
·

·

Giuseppe Tartini ( 1 692-1 7 70)
Keman ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, La Majör, D.96
Concerto in A Major for Violin and Scrings, D.96

Allegro Largo-Andante Pmto
·

·

Ara Incermission
Luigi Boccherini (1 743 - 1 805)
Yaylı Çalgılar için Sinfonia, Re Majör, G.490
Sinfonia in D Major for Scrings, G.490

Allegro Andante grazioso Allegro assai
·

·

Antonio Salieri ( 1 750-1825)
Flüt ve Yaylı Çalgılar için Konc;ertino, Sol Majör
Concerrino in G Major for Flure and Scrings

A 1/egro spirituoso Poco adagio Menuetto Presto
·

·

·

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 75 6 - 1 7 9 1 )
Divertimento, Re Majör, KV 1 36 Divertimento in D Major, KV 1 3 6
Allegro Andante Presto
·

ı ı .?. ı 996,

Aya Irini Müzesi,

·

1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7 .00 pm

� ARISTON
Katkılarmdan dolayı A RISTON'a tqekkiir ederiz.
We are gratefid to ARISTON for their contributions.

ORCHESTRA DI PADOVA
E DEL VENETO
• Padova ve Yenete bölgelerinin
müzik yaşamını canlandırmak amacıyla,
bir oda müziği topluluğu ve bir senfoni
orkestrası olarak, genişleyen ve
daralan bir kadroyla 1 966'da kurulan
Padova ve Veneto Orkestrası, 25 yıldır
hem ltalya, hem de wluslararası alanda
adını duyurmuş ve 1 984'de ltalya'nın
önemli bir ödülü olan Quadrivio'yu
almıştır.
Piero Toso, orkestranın kuruluşundan
beri hem birinci kemancılığı, hem de
solistliği üstlenmiş; 1_983-9 1 yılları
arasında Bruno Giuranna sanat
yönetmeni olmuş, 1 99 1 -93
Temmuz'una kadar �ynı görevi Guido
Turchi üstlenmiştir. 1 993 yılından beri
orkestranın genel müdürlüğünü Peter
Maag yapmaktadır. �erektiğinde hem
senfoni orkestrası, hem de değişik
boyutlardaki oda orkestrası olarak
etkinliklerini sürdür_en topluluk
Accardo, Argerich, Bashmet,
Buchbinder, Canino, Holliger, Magaloff,
Perlam, Rampal, Ro�tropoviç gibi
birçok ünlü soliste eşlik etmiş; Beaux
Arts Üçlüsü ve Trieste Üçlüsü gibi
topluluklarla da beraber çalmıştır.
Avrupa'nın birçok kenti ile Kuzey ve
Güney Amerika'da konserler veren
Padova ve Veneto Oda Orkestrası
1 987'den itibaren Claves, Dynamic ve
Denon/Nippon/Columbia fırmaları için
Gulli, Giuranna, Toso, Schneider,
Crommelynck piyano ikilisi, Maag,
Angerer, Graff, Meritt gibi solistlerle
kayıtlar yapmıştır. Topluluğun 1 988'de
Geringas ve Giuranna eşliğinde
doldurmuş olduğu .Boccherini'nin oniki
viyolonsel konçertosunu içeren CD
dizisi Paris'teki Charles Cros
Akademisi Büyük Ödülü'nü
kazanmıştır.
• Orchesrra di Padova e del Veneto,

w hi ch performs

as

both a chamber and

symphony orchestra was founded i n
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October ı 966 as a regional orchestra for
activating the musical life of Padova and
Veneto and has gained national and
international acclaim during its 25 years
of existence. The orchestra received the·
Quadrivio Prize in ı 984.
The violinist Piero Toso has been fırst
violin and soloist since its foundation.
Bruno Giuranna was Artistic Director
from ı 98 3 to ı 992, when his place was
taken from ı 99 ı to ı 993 by Guido
Turchi. Peter Maag has been the general
manager of the orchestra s ince ı 993.
The orchestra has performed with
renowned artists such as Accardo,
Argerich, Bashmet, Buchbinder,
Canino, Holliger, Magaloff, Perlman,
Rampal and Rostropovich as well as
with such ensembles as Trio Beaux Ares
and Trio di Trieste. The orchestra has

• Piero Toso, the leader and soloist of

played in most cities in Europe and i n

the Padova and Veneto Ürehescra since

North and Sourh America. Since ı 987

i ts foundation, studied violin at the

the orchestra has made recordings for

Milano Conservatoire with Luigi Ferro,

companies such as Claves, Dynamic,

one of the important masters of the

Denon/Nippon/Columbia together with

ltalian violin school and renowned for

Gulli, Giuranna, Toso, Schneider, che

his incerpretation of Vivaldi's works in

Crommelynck piano duo, Maag,

the I Virtuosi di Roma founded by

Angerer, Graff and Meritt. In ı 988 they

Renato Fasano. lt was this relationship

recorded Boccherini's ı 2 cello concertos

with Luigi Ferro that enabled Piero Toso

with Geringas and Giuranna, for which

to become one of the fınest incerprecers

they received the Charles Cros Academy

of Venetian Baroque music. From ı 962

Award in Paris.

to ı 982 he was a member of the I Solisti
Veneti, conducted by Claudio Scimone.

PIERO TOSO

He recorded for Erato the sonatas by

�-------1 Vivaldi, Tartini and Albinoni, as well as
works by other Baroque composers. He
• Padova ve Veneto Orkestrası'nın

kuruluşundan beri birinci kemancısı ve
solisti olan Piero Toso M ilane
Konservatuarı'nda, !talyan keman
ekolünün büyük ustalarından biri olan
ve Renato Fasane'nun kurdugu 1
Virtuosi di Roma toplulugundaki
olaganüstü Vivaldi yorumuyla tanınan
Luigi Ferro ile egitim gördü. Bu ilişki
onun, Venedik barok müziği
yorumunda ün saglamasına neden
oldu. 1 962-82 yılları arasında Claudio
Scimone'nin yönetimindeki 1 Solisti
Yeneti ile çalıştı. Erato firması için
Vivaldi, Tartini, Albinoni'nin sonatları
ile diğer barok bestecilerin eserlerinin
plak kayıtlarını yaptı. Kendi alanında,
ltalya'nın en önemli toplukları arasında
yer alan ve bir yaylı çalgılar dörtlüsü
olan ll Quartetto'yu kurdu.
Padova Konservatuarı'nda ders veren
Piero Toso, 1 660 yapımı bir Amati
keman ile çalmaktadır.

founded the string guarter Il Quarterto,

iki viyola, bir viyolonsel ve sürekli bas)
bir topluluk için bestelenmiştir.
Albinoni 1 705'te 2 1 yaşındaki ünlü
soprano Margherita Rimendi ile
evlenmiş, altı çocuk doguracak olan
Rimondi, sahneyi de terk etmemişti.
Albinoni'nin zengin babası da, aile
mülkünden bir dükkanın gelirini ona
bırakmış ve yalnızca müzikle
ugraşmasına olanak sağlamıştı. O
yıllardan itibaren Albinoni'nin ünü de
artmış, enstrümantal müziği tüm
Avrupa'da aranır olmuştu. Sonraki
eserleri de, Vivaldi'nin de eserlerini
basan Amsterdam'daki Le Ome
yayınevince adeta kapışılarak
yayınlanacaktı. Yayınevinin sahibi
Roger Etienne Op.7 Konçertolar'dan
sonra, 1 72 1 'de onun daha önce
yayınlanan Op.S Konçertolar'ının da
tekrar basımını yapacaktı.
Op.S dizisinin 5. Konçerto'su da
diğerleri gibi üç bölümlüdür. Yine
güçlü (forte) ve canlı (AIIegro) bir
bölümle başlar, ancak sürekli tempo
değişiklikleriyle işlenir. La minör
tondaki bu konçerto diğer majör
tondakilere göre daha hüzünlü ve
duygulu bir ağır (Largo) bölümü içerir.
Bu 2. Bölümdeki ezgiyi de solo keman
duyurur. 3. Bölüm yine çabuk
(AIIegro) tempoda bir finaldir.
Albinoni bu finalde füg stilinde bir çok
modülasyon (ton degişimi) öngörmüş
ve belki de Haendel'in 33 yıl sonraki
Op. l 2 Concerto Grosso'larına örnek
olmuştur. (Süre 8')

which is considered one of the best
ensembles in this field.
Piero Toso reaches at the Padova
Conservatoire and plays on an Amati
violin dated ı 660.

Albinoni: Konçerto
Vivaldi ile aşagı yukarı aynı yıllarda
yaşayan ve onun gibi Venedikli olan
Tomaso Al bi non i, konçerto alanındaki
sayısı ellidokuzu bulan veriminde
"Concerto a cinque" (Beşli Konçerto)
stilini değerlendirmiştir. Albinoni'nin
birinci ve ikinci kemanlar, viyola,
viyolonsel ve sürekli bas'tan oluşan
beşli çalgı grubu için yazdığı eserler
içinde 1 707'de Venedik'te basılan
Op.S, 1 2 Konçerto önemli bir yer
işgal eder. Aslında bu konçertolar yedi
kişiden oluşan dar kadrolu (üç keman,

Marcello: Obua Konçertosu
!talyan Alessandro Marcello Venedik
okulunun temsilcilerindendir. Venedik
senatörünün oglu olan Marcello
müziği iş olarak değil, zevk olarak
kabullenmiş; keman ve şan uğraşısı
yanında resim yapmış, şiir yazmış,
matematik ve felsefe ile ilgilenmiştir.
Hep Venedik'te oturmuş, evinde
haftalık konserler düzenleyerek
eserlerini çaldırmış; Gasparini, Tartini,
Lotti gibi ünlü müzikçileri ağırlamıştır.
Arcadia Akademisi'nce kabul edilen
Eterio Stinfalico takma adını kullanmış,
çok verimli bir besteci olmamış,
bastırdıgı eserleri de genellikle
evindeki konserlerde yorumlananlar
oluşturmuştur. Bunlardan özellikle Re
Minör Obua Konçertosu Bach'ın da
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ilgisini çekmiş ve bunu klavsene
uygulamıştır (BW 974). Önce
Vivaldi'nin, ya da Benedetto
Marcello'nun oldugu sanılan ve 1 7 1 7'de
Amsterdam'da basılan bu eserden
başka 1 740'da Augsburg'da yine
Stinfalico adı altında La Cetra başlıgıyla
yayınlanan altı konçertosu da önemlidir.
Günümüzde Do minör tona
uygulanarak çalınan Obua Konçertosu,
1 7 1 7 yıllarında Amsterdam'da E.
Roger tarafından çeşitli bestecilerin
eserleri ile birlikte " 1 2 Concerti a
Cinque" (Beşli çalgı grubu için 1 2
Konçerto) başlıgı ile, özgün tonalitesi
olan Re minörde ve A. Marcello'nun
takma adı olan Stinfalico ile
yayınlandıgı için hala Benedetto
Marcello'ya ait oldugu sanılır.
Tüm obuacıların repertuarında yer
alan bu ünlü konçertonun neşeli ama
ılımlı (AIIegro moderato) tempodaki 1 .
Bölümünde Albinoni'nin etkisi
hissedilir. Bas yaylıların güçlü girişi
hemen giren zarif obuaya dikkati
çeker. Obuanın biraz da hüzünlü havası
orkestranın güçlü eşliginden destek
alır; bu eşlik, solistin her susuşunda
daha güçlü duyulur. Diger bölümlere
göre daha uzun olan agır (Adagio)
tempodaki 2. Bölümde ise obuanın
hülyalı ezgileri ve yaratıcılıgı sergilenir.
Orkestranın geciken akorlarıyla
çekingen başlayan bölüm, Marcello'nun
en duygulu ezgilerinden birini içerir. Bu
ezgi uzun bir şarkı gibi, hiç durmadan
sürüp gider, yükselerek bir doruga
ulaştıktan sonra trillerle bölümü sona
erdirirken orkestra dramatik
vurgulamalada yardımcı olur. Neşeli
(AIIegro) tempodaki kısa fınal ise
Bach'ın soylulugunu anımsatır. Canlı
başlayan ve ikinci bölümün hüznünü
silen fınal, bu kez obuanın orkestra ile
daha yakın soru cevap ilişkisini
sergileyerek tipik Barok konçerto
biçiminde sona erer. (Süre 1 3')

gizlice evlenince suçlandı; Assisi
Manastrı'na sıgındı. Burada iki yıl
süreyle kemanda ustalaştıgı sanılan
Tartini, manastırda Padre Boemo
(Bohemyalı Peder) adıyla tanınan
Bohuslav Cernokorsky'den bestecilik
dersleri de aldı. Aneona Opera
Orkestrası'nda iş bulan Tartini, ancak
çagın ünlü kemancısı Veracini'yi
dinleyince kemana daha büyük istekle
tekrar sarıldı. Kısa zamanda keman
virtüozu olarak kazandıgı ününü, bu
arada müzikte tını saflıgı için buldugu
"üçüncü ses" teorisini de kullanarak
arttırdı. 1 72 1 'de Padova'daki San
Antonio Kilisesi'ne birinci kemancı ve
orkestra yöneticisi (Primo violino e
capo di concerto) olarak atandı. Bir ara
Prag'da da oturan ( 1 723-26), bu kuzey
ülkesinde saglıgı bozulan ve bazı
mektuplarına göre haberi olmadan
basılan eserleri de olan Tartini'nin,
çogu keman için olmak üzere yüzlerce
konçertosu vardır. Kemanın büyük
ustalarından olan, özellikle yay
kullanımı hala örnek alınan bestecini n
1 727-28 yıllarında yazdıgı sanılan
keman çalışmaları (Traite des
Agrements), 1 756'da Mozart'ın babası
Leopold Mozart tarafından kopya
edilmiş ve Keman Metodu'nda (Violin
Schule) kullanılmıştır.
Müzik uzmanı Dounias'ın 1 935'te
hazırladıgı kataloga göre 1 35 keman
konçertosu, onbir Sinfonia, iki keman
ve sürekli bas için kırk Trio Sonatı,
1 975'te Brainard'ın hazırladıgı diziye
göre de ek olarak 1 75 keman sonatı
(sürekli bas eşliginde), otuz solo keman
sonatı bulunmakta. Çogu
Amsterdam'da ünlü Le Cene
yayınevince 1 728-40 arasında
yayınlanan keman konçertoları
Dounias'ın sisteminde Do'dan başlayan
tonaliteye göre sıralanmıştır: La Majör
tonundaki Keman Konçertosu da D.96
numarasını taşır. Tartini'nin
konçertoları da genellikle Vivaldi gibi,
Çabuk-agır-çabuk şemasına göre
Tartini: Keman Konçertosu
düzenlenmiştir; orta agır bölüm karşıt
Ailesinin papazlık meslegine yöneltmek tonalitededir. 1 . ve 3. Bölümleri ise
istedigi ltalyan besteci Giuseppe
standart biçimde dört tutti nakarat
Tartini, öte yandan keman dersi alarak bölmesini kapsar ve yogun solo
pasajlada süslenir.
müzige karşı duydugu büyük arzuyu
açıga vurdu. Onsekiz yaşında hukuk
ögrenime başlayan, diger taraftan da
Boccherini: Sinfonia
eskrim ustası olarak tanınan Tartini
1------ı
ltalyan besteci ve viyolonsel virtüozu
kardinalin himayesindeki bir kızla

Luigi Boccherini, çalgısındaki ustalıgıyla
ün kazanmıştır. Ondört yaşında Viyana
Krallık Orkestrası'na alınan, yirmibir
yaşında bir viyolacı ve iki ünlü kemancı,
Manfredini ve Nardini ile müzik

dünyasında ilk dörtlüyü kurarak
turnelere çıkan Boccherini'nin,
Avrupa'da gördügü ilgi nedeniyle
yirmidört yaşındayken eserleri
yayınlanmıştır. Ispanya ve Almanya'da
orkestra yöneticiligi de yapan
Boccherini, önce Alman sonra da
lspanyol hamilerinin ölümünden sonra
yoksulluk içinde ölmüştür.
Otuz senfoni besteleyen Boccherini
müzikte yenileme çalışmaları yapmış;
teknikte büyük ustalıkla, anlatım
şekillerini en küçük ayrıntıya kadar
işlemiştir. Melodik çizgi ve armonide
lspanyol, hatta Arap etkisinde
kalmakla birlikte Viyana yıllarında,
kendinden onbir yaş büyük olan
"Senfoninin Babası" Haydn'a göre
daha yumuşak, daha az erkeksi sayılır.
Hatta bu nedenle kendisine "Bayan
Haydn" lakabı verilen besteci ilk
senfonilerinde Milano ekolünün,
Sammartini'nin etkisinde kalmış, tipik
ltalyan stilinde iki ayrı viyola partisi
kullanmıştır. O çaglarda senfoni,
ltalyan operalarının başında yeralan ve
Sinfonia adı verilen Uvertür'den
uzaklaşarak bagımsızlıgına yeni
kavuşmuştu. Ancak hala solo çalgılar
için önemli solo pasajları kapsıyordu.
Gerard'ın 1 969'da hazırladıgı kataloga
göre G.490 numarası verilen
Boccherini'nin bu Re Majör Senfonisi,
1 775 yılında Venedik'te yayınlanmış
olan ilk senfonik eseri sayılmaktadır.
Tipik bir eski opera uvertürü, yani bir
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Sinfonia stilinde olan bu senfonisinde·
Boccherini daha önce yazdıgı La Buona
Figliota uvertürünü degerlendirmiştir.
Bu kısa yaylı çalgılar Sinfonia'sı Re
majör tonda parlak ve hızlı (AIIegro)
tempoda bir girişle başlar. Bir opera
ezgisi havasındaki zarif ve agırca
(Andate grazioso) tempolu 2.
Bölümden sonraki fınal, çok hızlı
(AIIegro assai) tempoda virtüoz
pasajlarla esere canlı bir bitiş saglar.
·

Salieri: Flüt Konçertosu
Verona yakınlarında dogan, önce
keman ve org ögrenen Antonio
Salieri, babası ölünce zengin bir
sanatseverin yardımıyla ögrenimini
Venedik'te sürdürdü. Sonra da onaltı
yaşında, saray orkestrası yöneticisi
Gassmann tarafından Viyana'ya
götürüldü. Onun yoklugı,ında, 1 770'de
Viyana Saray Orkestrası'nı yöneten,
sonra da 1 774'te Gassmann'ın yerini
alan Salieri, Gluck ile arkadaşlıgı
sayesinde bestecilikte gelişti; altısı
oynanmamış olan otuzdokuz opera
besteledi. Viyana'da ögretmen olarak
ün kazandı; Beethoven'e, sonra da
Schubert ile Liszt'e de ders verdi. Yedi
Mes, dört Te Deum, onbir Kantat,
dört Oratorya gibi kilise eserleri
yanında, ltalyanca başlıklar taşıyan iki
senfoni, iki klavsen (Piyano)
konçertosu, org, flüt, flüt-obua,
keman-obua-viyolonsel konçertoları
besteledi. Ölümüne kadar ünlü bir
besteci sayılan Salieri sonradan
unutuldu. Bencil, gayesi için herşeyi
göze alan, entrikacı bir kişiligi oldugu
söylenen Salieri'nin, Gluck'un ve

Mozart'ın gölgesinde kaldıgı için
kıskançlıkla Mozart'ı zehirlemege
kalktıgı da öne sürüldü; hatta bu
konuda 1 898'de N. Rimski-Korsakof,
Puşkin'in oyunu üzerine kentimizde de
oynanan bir opera bestelemişti. Ancak
Salieri, 1 770-74 arasında Viyana'da bu
konçertoları ustaca yazmış, çagının
üslubunu yansıtmıştı. Onun 1 777'de
besteledigi Sol Majör Flüt
Konçertino'sunda da Barok çag ile
klasik çag stilleri içiçe geçmiş gibidir.

Mozart: Divertimento
Wolfgang Amadeus Mozart "Salzburg
Senfonileri" adı verilen üç
Divertimento'yu onaltı yaşında
bestelemiştir. Bir kuartet biçiminde
yazılan ve uzun yıllar pek çalınmayan
bu eserler, günümüzde her oda
orkestrasının repertuarında yer alır. O
çagın eglence müziklerinin en güzel
örneklerinden olan 1 36 Köchel sayılı
Divertimento, ltalyan "Bel Canto"
tarzındaki güzel melodileriyle
seçkinleşir.
Re majör tonda, neşeli (AIIegro)
tempodaki 1 . Bölüm, ilki kısa, ikincisi
uzun iki temanın birbiriyle orantıları
yönünden daha çok Michael Haydn'ı
andırır. Özellikle iki kemanın
konsertant rol oynadıgı ve parlak,
gösterişli pasajlarla belirgenleşen bu
bölümde temalar minör tonda
kesintiye ugrar... Agırca (Andante)
tempodaki 2. Bölüm hülyalı atmosferi,
şarkı söylerken yaşayan güzel ve
duygulu cümleleriyle, kemanların
oktavlarla duyurdukları ezgisiyle
seçkinleşir ... 3. Bölüm, duraklama
yapmadan süren çok hızlı (Presto) ve
kısa fınal ise, akorların şakacılıgı ve
beklenmeyen fugato partileriyl ' ilgi
çeker. (Süre 1 2')

\
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PADOVA VE VENETO ODA ORKESTRASI

ORCHESTRA DI CAMERA DI P ADOV A E DEL VENETO
PIERO TOSO, 1 . keman-solist

l st violin-soloist

Vivaldi: Sinfonia

MARIO FOLENA, flüt flute
Vivaldi'nin birinci keman, ikinci keman,
--------�
viyola, viyolonselden oluşan dört
PAOLO BRUNELLO, obua oboe
partili yaylı çalgılar ve sürekli bas
(basso continue) için yazdıgı
Concerto ve Sinfonia'ların sayısı
altınışı geçer. Bunlarda yine kemana,
zaman zaman güç görevler veren,
ancak çok daha uyumlu bir orkestra
yapısını gözeten Vivaldi'nin bu
eserlerinin çogu Amsterdam'da 1 72930 yıllarında yayınlanmıştır. Bunların
arasında sayısı yirmiyi bulan
Sinfonia'lar, eski opera uvertürü
stilindedir ve çogunun da, büyük bir
olasılıkla dramatik eserler için
bestelendigi sanılmaktadır. Bu
eserlerinden bazıları Concert Sinfonia
(Konçertomsu Sinfonia), bazıları da
Antonio Vivaldi ( 1 6 78-1 74 1 )
Sinfonia
da Chiesa (Kilise Sinfoniası)
Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Sinfonia, Sol Majör
olarak
adlandırılmıştır.
Sinfonia in G Major for Strings and Harpsichord
Vivaldi Sol majör tonunda dört tane
(RV1 49 - P53 - M32 1 - FIX n.40)
Sinfonia yazmıştır. RV 1 49 numarasını
Allegro mo/to Andante Allegro
taşıyan Sol Majör Sinfonia'nın 1 .
Antonio Viva/di
Flüt ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Re Majör Op. l O No.J (ll Gardellino-Saka Kuşu) Bölümü, opera stilindeki Sinfonia'ların
o zamana uygun şekildeki parlak
Concerto in D Major Op. 1 O No.3 for Flute and Strings (Il Gardellino-The Gold Finch)
girişiyle başlar. 4/4'1ük ölçüde ve
(RV428 - P1 55 - M456 - FVl n. 1 4)
Allegro Largo Allegro
oldukça neşeli (AIIegro molto)
tempoda bir opera uvertürü gibi ilgi
Antonio Vivaldi
Keman ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Si Bemol Majör, Op.4 No. l (La Stravaganza) çekicidir. 3/4'1ük ölçüde, Sol minör
tonda kısa ve agırca (Andante)
Concerco in B Fiat Major, Op.4 (La Stravaganza) No. 1 for Violin and Strings
(RV383a - P327 - M4 1 8 - FI n. JBO)
tempodaki 2. Bölüm ise canlı fınale bir
Allegro Largo Allegro
geçiş görevi görürken, birinci kemanın
ezgisel yorumu ile süslenir. 3/8'1ik
Ara Imermission
ölçüdeki onaltılık notalarla inip-çıkan,
Gioacchino Rossini ( 1 792-1 868)
trillerle desteklenen neşeli (AIIegro)
Yaylı Çalgılar için Sonat No.J, Do Majör Sonata No.3 in C Major for Scrings
tempodaki 3.Bölüm bir dans havasını
Allegro Andante Moderato
yansıtır ve genellikle günümüz
Vincenzo Beliini ( 1 80 1 - 1 835)
konserlerinin başında yer alan bir
Obua ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Mi Bemol Majör
uvertür biçimdeki Sinfonia'yı sona
Concerto in E Fiat Major for Oboe and Scrings
erdirir. (Süre 6')
·

·

·

·

·

·

·

·

Maestoso e deciso-Larghetto cantabile Allegro alla polonese, poco adagio, a tempo
·

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 756-1 7 9 1 )
Serenad No. I J, Sol Majör, KV525 (Küçük bir Gece Müzigi)
Serenade No. 1 3 in G Major, KV5 2 5 (Eine kleine Nachtmusik)

Allegro Romanze. Andante Menuetto. Allegretto *Rondo-AIIegro
·

·

·

7.00 pm
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Katkılarından dolayı TORK PIRELLI LASTIKLERI A.Ş. ne teşekkür ederiz.
We are gratefu/ to TORK PIRELLI LASTIKLERI A.Ş. for their contributionJ.

Vivaldi: Flüt Konçertosu
Vivaldi en çok önem vererek yazdıgı
230 kadar keman konçertosu yanında,
üfleme çalgılar için de pekçok
konçerto yazmıştır. Fagot gibi
alışılmamış bir çalgı için bile otuzyedi
konçerto, obua için ondokuz
konçerto yazan Vivaldi, flütü de
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unutmamıştır: Çapraz flüt için onüç,
sonra da orkestra yöneticisi olarak
alto blokflüt için iki, sopranino blokflüt
otuz yıl çalışan Vivaldi'nin, 1 705 ile
için üç konçerto, yani onsekiz
1 740 arasında Venedik ve
konçerto bestelemiş; bunun yanında
Amsterdam'da basılan, Op. l 'den
trio sonatları ya da diğer bazı
Op. l 2'ye kadar sıralanan eserleri tüm
konçertoları da zaman zaman flüte
1 9. yüzyıl boyunca müzik dünyasına
uygulamış, bu sayıyı yirmibire
ulaşamamıştır; ancak 1 920'1erde bir
yükseltmiştir. Solo çalgıyı nasıl
Piemonte manastırında, domuz
kullanacağını, nasıl iyi tını vereceğini
derisinden yapılmış ondört kalın cild
bilen, bu üç bölümlü özgün
halinde bulunan partisyonlarla gün
ışığna çıkan bu Op. l 2 ile bir Vivaldi
konçertolarıyla diğer bestecileri de
etkileyen Vivaldi, ayrıca eserlerinde
Rönensansı başlamış; besteci önce
köpek havlaması, kuş sesleri,
müzikologların, sonra da
gökgürültüsü, şimşek gibi benzetimleri,
müzikseverlerin ilgi odağı olmuştur.
Bu Op. l 2 içinde bir, ya da iki keman
doğa olaylarını da gerçekleştirmiştir.
viyolonsel için yazılmış olan, Ryom
için otuz sonat, yine kemanlar ve flüt
Böylece bu yönleriyle ilk empresyonist dizisine göre RV90 numaralı bir Oda
besteci olarak da tanımlanabilir. Onun Konçertosu (Concerto di Camera) idi. ile obua için 84 konçerto yer
almaktadır.
"Program Konçertoları" adı verilen bu Vivaldi'nin berrak bir form içinde
eserleri Telemann'ın Tageszeiten
Bu konçertoların tipik bir örneği olan
tınısal zenginlikte değerlendirdiği bu
(Günün zamanları) adlı
Op.4, No. l Keman Konçertosu
Konçerto çabuk-ağır-çabuk olarak,
oratoryosundan Haydn'ın Die
Vivaldi'nin tüm özelliklerini taşır. Bu
tümü de Re majör olan üç bölümden
Jahreszeiten (Mevsimler)
özellikler o çağda büyük Bach'ın da
oluşur: 4/4'1ük ölçüdeki, neşeli
oratoryosuna, yine Haydn'ın Sabah,
ilgisini çekmiş, bu konçertoyu, Sol
(AIIegro) tempodaki 1 . Bölüm bir
Öğle, Akşam adlı senfonilerinden
orkestra tuttisiyle başlar başlamaz flüt majör tonda bir klavsen konçertosuna
Beethoven'in Pastoral Senfoni'sine
beş notadan oluşan kuş sesini duyurur. uygulayarak Almanya'ya tanıtmıştır
kadar etkisini göstermiştir.
(BWV980). Çok kararlı bir yapıda,
Orkestra girişi tamamladıktan sonra
Vivaldi'nin en ünlü konçertoları
flüt, partisyonda "a piacimento" olarak ancak parıltılı bir havada olan
arasında yeralan ll Gardellino (Saka
Konçerto üç bölümlüdür. Iki hızlı
belirtilen serbest solo kadansını
kuşu) başlıklı Flüt Konçertosu da, solo sergiler... 2. Bölüm ağır (Largo)
bölüm arasında yer alan ağır bölüm
flütün kuş sesi benzetimiyle
tempoda, 1 2/8'1ik ölçüde, şarkı söyler tipik şekilde ezginin tatlılığını bir
süslenmiştir. Burada flüt doğayı taklit
gondol ritmiyle yansıtır. Venedik
(cantabile) havada, sürekli basın hafif
kanallarının, -tabii o zamankilerin
eder; ancak aynı zaman Vivaldi'nin
(piano) eşliğinde flütün ezgisel teması
müziği doğanın flütü izlemesine yol
sanki resimlerde çizilmiş aslına çok
ile gelişir. Bu lirik, tatlı melodi bölüm
yakın bir tasviri, ışıldayan bu
açar. Vivaldi bu konçertosunun
boyunca sürer... 3/4'1ük ölçüdeki, şen
bulunduğu altı flüt konçertosunu
atmosferde çizilir. 1 . Bölüm 4/4'1ük
(AIIegro) tempodaki canlı final ise
Op. l O dizisi içinde 1 728-29 yıllarında
orkestranın tuttisiyle belirlediği kararlı ölçüde, şen (AIIegro) tempodadır;
Amsterdam'daki Le Cene yayınevine
tema ile başlar. Orkestra ile flüt yakın tutti-solo bölmelerle belirginleşen
yapısı, eski Trio Sonat formundan
vererek yayınlatmıştır. Bu
bir işbirliği ile, temayı sırayla işlerler.
konçertoların 1 728 yılında, ünlü flütçü Solo çalgının virtüoz pasajları, orkestra kaynaklanır. Ikinci kemanlada
lgnazio Siber'in Pieta'ya öğretmen
viyolonsellerin birinci kemanı
tarafından da ustaklıkla tekrar edilir.
desteklemesini uzmanlar bu formun
(Süre 1 1 ')
olarak gelmesinden sonra yazıldığı
gelişmiş biçimi olarak nitelerler... 2.
tahmin edilmektedir. O çağda çapraz
1---___-. -___________----ı Bölüm 3/4'1ük ölçüde, ağır (Largo)
flüt yeni moda olmuş, Alman flüt
Viva ldı : K e m a n K o n çerto su
tempodadır: Solo kemanın -diğer
virtüozu ve besteci Johann Quanu'ın
1 726'da Venedik'e gelmesinden sonra Vivaldi'nin yine Amsterdam'da yayıncı
çalgıların daima hafif (sempre piano)
eşliğinde- şarkı söylercesine
bu yeni çalgıya ilgi çok artmıştı. Tabii
Roger Etienne'nin isteği üzerine
Pieta'nın saygın kız virtüozları da bu
(Cantabile) duyurduğu saf ve etkili
basılan Op.4 dizisi "La Stravaganza"
çalgıyı öğreneceklerdi. Vivaldi bu
ezgiyle şeçkinleşir... 3. Bölüm 2/4'1ük
başlığıyla anılır. Bu dizide yayınlanan
türde eser vermek için her zamanki
ölçüde neşeli (AIIegro) tempoda
oniki keman konçertosuna, "tuhaflık,
hızıyla çalışırken, eski blokflüt
özellik" anlamına gelen La Stravaganza çalınan birlikte (tutti) pasajlada
konçertolarını da bu yeni çapraz flüte
vurgulanırken, solo keman virtüoz
başlığını veren Vivaldi bu eserleri
uygulamıştı. Böylece oluşan Op. l O, 6
figürlerle baş roldedir. (Süre 1 2')
1 7 1 2- 1 3 yıllarında Venedik'teki
Flüt Konçertosu'nun en az dört tanesi "Ospedale della Pieta"da (Yetim Kızlar
r-----diğer türlerden alınmıştır: Bunların
Okulu) yazmış; kentin soylularından
Rossini: Sonat No.3
arasında Oda Konçertoları
olan öğrencisi Vettor Dolfino'ya ithaf
çoğunluktadır. Op. l O dizisinin 3.
etmiştir. Soyluların evlilik dışı kızlarının Ressini'nin ölümünden beş yıl sonra,
Konçertosu "ll Gardellino" da aslında
1 873'de bestecinin dul karısı Olimpe
iyi bir müzik eğitimi gördüğü Pieta'da
flüt, obua, keman, fagot ya da
Pelissier, üstadın hayranı ve arkadaşı
önce keman ve viyola öğretmeni,
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olan Giuseppe Mazzoni'ye çok değerli
bir şey veriyordu: Ressini'nin ilk
eserlerinden birinin orijinal el yazısı.
Bu manüskriptin başında ayrıca
bestecinin bir notu vardı: "Signor
Giovacchino Ressini tarafından 1 2
yaşında, 1 804'te Ravenna'da
bestelenmiş 6 Sonat. Birinci ve ikinci
keman, viyolonsel ve kontrbas için,
Ravenna'da hamim ve arkadaşım
Agostino Triossi'nin köy evinde, daha
çocuk yaşımda ve enstrümantal eşlik
sanatı konusunda hiçbir önbilgim
olmadan bestelenen partisyon.
Çalışmanın üç gün içinde
tamamlanması üzerine parçalar
kontrbasta T riossi, birinci kemanda
onun kuzeni Morini, viyolonselde
sonuncunun erkek kardeşi ve
bendeniz tarafından berbat bir biçimde
çalınmış, ama ben bu arada en az kötü
çalan olmuştum."
Ressini'ni bu şakacı, biraz da kötümser
satırları bu altı sonatı küçümser
gibiyse de, I SO yıla yakın süre
unutulan bu minyatür şaheserlerin
değerini azaltmaz!... Ressini'nin bir yaz
tatilinde yazdığı sonatları 1 9S I 'de
!talyan besteci Alfredo Casella
Washington'da bulmuş, 1 9S4'de
yayınianmasını sağlamıştı. Aslında dört
çalgı için yazılan bu eserler güntimüzde
yeni düzenlemelerle, yaylı çalgılar
toplulukları tarafından çekici biçimde
yorumlanmaktadır. Mozart'a hayran
olan ve bunu her fırsatta belirten
Ressini'nin yalnızca ustaca değil, aynı
zamanda zarif bir müzikalite ve saf bir
tazelikle, neşeyle yazdığı sanatlar,
alışılmamış olgunlukta ve
mükemmellikteki çocuk resimlerini de
anımsatır. Aynı zamanda form, tını ve
teknik uygulamalar yönünden tek tek
her çalgı başarıyla sergilenirken ltalyan
operasının ezgileri de duyulur gibidir.
Her çalgıya, hele ikinci keman,
viyolonsel ve kontrbasa adeta virtüoz
görevler yükleyen 3. Sanat'ın hızlı tek
bölümü 1 . Bölüm'dür (AIIegro). Iki
temalı olan bu bölüm diğerlerine göre
uzun tutulmuştur ve gelişimin yerini Mozart'a pek benzemeyen- küçük bir
Divertimento bölmesi alır. M inör
tondaki 2. Bölüm (Andante)
alışılmamış şekilde -bu kez Mozart'ın
ciddi yönünü anımsatır biçimde- duygu
yoğunluğunu yansıtır. Diğer beş
sonatta da son bölümlerin Rondo

biçimde olmasına karşın, Do Majör
Sanat'ın 3. Bölümü (Moderato) orta
hızda, Rondo biçiminde olmayan tek
fınaldir ve sade varyasyonlada
işlenmiştir. Bu varyasyonların birinde
kontrbasa verilen güç solo pasajda bu
çalgı, adeta komik operaların Buffo
(komik) bası rolündedir.
Diğer beş sanat normal yaylı çalgılar
dörtlüsü olarak düzenlenmişse de, 3.
Sonat'ın- kontrbasın kendine has
özelliklerinin yitirilmemesi için kuartet
transkripsiyonu yapılmamıştır.
(Süre l l ')

bölme yine canlı başlangıç temposuna
(a tempo) dönerek eseri sona
erdirirken, obua bir opera şarkıcısı
izlenimini bırakır. (Süre 7')

Mozart: Küçük bir Gece M üziği

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1 787'de
yaylı çalgılar için yazdığı ve "Küçük bir
Gece Müziği" adını verdiği serenad,
onun en çok çalınan eserlerinin
başında gelir. Bestecini n az sayıdaki
mutlu günlerinde yaratılan bu eser,
büyük bir ustalığı ve olgunluğu yansıtır.
Ritm, biçim ve anlatım açıklığı yanında
eşsiz melodi zenginliği, klasik formda
Bellini: Obua konçertosu
romantik küçük bir senfoniyi andıran
Genç ölen bir başka besteci de ltalyan serenadın aniaşılmasını ve sevilmesini
çok kolaylaştırmıştır. Mozart'ın kendi
opera bestecisi Vincenzo Bellini'dir.
notlarına göre, birinci bölümden sonra
Sicilya'da, Catania katedralinin
eserin bir ikinci Menuet'i daha vardı
orgçusunun oğlu olarak doğan Bellini,
ancak bu bölüm kayıptır.
çocuk yaşta bestelerneğe başlayınca
4/4'1ük ölçüdeki, Sol majör tondaki,
Napali konservatuarına gönderilmiş,
neşeli (AIIegro) tempodaki 1 .
orada Paisiello ve Pergelesi'nin
eserlerini de incelemiştir. Yapmacıksız, Bölüm'de kemanların fanfar biçiminde
belirttikleri güçlü birinci temayla, daha
sade ancak dramatik bir anlatımla
yazdığı onbir operasıyla, ltalyan
zarif ve cilveli ikinci tema zıt iki
operasının en güzel örneklerini
karakteri yansıtır. Bu temaların ustaca
vermiştir. Alorna, 1 Puritani, La
işlenişiyle sanat formundaki bu bölüm,
Sonnambula gibi operaları sahneleri n
Viyana çağının en mükemmel
örneklerinin başında gösterilir... Yine
temel eserlerinden olmakla birlikte,
son yıllarda Maria Callas ve
4/4'1ük ölçüdeki, Do majör tondaki ve
bir gece serenadı için ideal havadaki 2.
sapranomuz Leyla Gencer, Beliini'nin
Bölümde, ağırca (Andante) tempodaki
unutulmuş operalarının
Romans, zarif ve çekingen melodisiyle
canlandırılmasında büyük rol
üç bölümlü bir lied şeklinde, lirik
oynamıştır. Ayrıca ses için pek çok
Arietta, Romans, Balad dışında Beliini
olarak gelişir... 3/4'1ük ölçüdeki Sol
1 82S'ten önce enstrümantal eserler
majör tondaki, neşelice (AIIegretto)
de yazmıştır. Piyano parçaları ve
hızdaki 3. Bölüm sağlam bir
Menuet'tir. Yine birinci bölümdeki
Sinfonia, Kapriçyo gibi orkestra
gibi, Menuetto ve ona bağlı Trio'nun
eserleri yanı nda günümüzde sık
karşıtlığını belirleyen iki tema zarif
yorumlanan tek eseri de Obua
Konçertosu'dur.
dans melodileriyle süslenerek
Beliini'nin gençlik eseri olan Mi Bemol sergilenir ... Usta bir kontrpuan
Majör Obua Konçertosu, üç
sergileyen 4/4'1ük ölçüdeki, Sol majör
bölmeden oluşan tek bölümlü, opera
tondaki, çabuk (AIIegro) tempodaki
sahnesine uygun bir uvertür
son bölüm Randa'nun tasasız neşesi,
yapısındadır. Bu kısa konçerto,
sanki eser boyunca süregelen iki karşıt
törensel ve kararlı (Maestoso e
temanın birleşmesini ve barışmasını
deciso) tempoda bir orkestra tuttisi
kutlar gibi saf bir mutlulukla çoşar.
ile başlar. Obua, orkestranın hafif
(Süre I S')
eşliğinde hemen solasunu sunar. Bir
opera ezgisine benzeyen, şarkı söyler
biçimde ağırca (Larghetto cantabile)
bölmeden sonra, virtüoz staccato'larla
şen bir polonez dansı (AIIegro alla
polonese) temposunda hızlanır. Bir ara
oldukça ağırlaşan (poco Adagio)
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AVUSTURYA-MACARiSTAN H AYON ORKESTRASI

AUSTRO-HUNGARIAN HAYDN ORCHESTRA
ADAM FISCHER, şef conduccor
IDIL BI RET, piyano piano

Joseph Haydn ( 1 732- 1 809)
"La Fedelta Premiata" Uvertürü Overrure
Ludwig van Beethoven ( 1 7 70-1 827)
Piyano Konçertosu No.4, Sol Majör Op.58 Piano Concerco No.4 in G Major Op.58
Allegro moderato
A ndante con moto
Rondo. Vivace

Ara Incermission
Franz Schubert ( 1 797 -1 828)
Resamunde Uvertürü, D.644 Resamunde Overrure, D.644
A ndante-Allegro vivace

joseph Haydn
Senfoni No.97, Do Majör Symphony No.97 in C Major
Adagio-Vivace
Adagio ma non troppo
Menuetto (Ailegretto)-Trio
Fina/e. Pmto assai

ADAM FISC H E R
Budapeşte'de do�n ve Viyana'da
müzik egitimi gören Adam Fischer,
her iki ülkenin de vatandaşıdır. Viyana
Filarmoni ve Viyana Senfoni
orkestralarıyla sürekli olarak çalışan
Fischer Bregenz ve Salzburg
Festivalleri'nin yanısıra, 1 980'den beri
de Viyana Devlet Operası'nın konuk
şefıdir. Macaristan'da ise, Macaristan
Devlet Orkestrası, Budapeşte Radyo
Orkestrası ve Budapeşte Devlet
Opera Orkestrası ile çalışan sanatçı
New York, Chicago, Tokyo, Paris,
Zürih, Milano ve Berlin'deki önemli
senfoni orkestraları ile düzenli olarak
konserler vermektedir.
Viyana Devlet Operası'nda
yüzyirmiden fazla temsil yöneten
Adam Fischer La Scala, Berlin, Münih
ve Zürih gibi dünyanın en ünlü opera
evleriyle de çalışmıştır. Londra'daki
birçok orkestranın yanı sıra, Royal
Festival Hall'da "Hary Janos"u, Covent
Garden ve Ingiliz Ulusal Operası'nda
"Yarasa" ile Bartok'un "Mavi Sakalın
Şatosu"nu yönetmiş ve bu eseri ayrıca
BBC'de gerçekleştirmiş ve ödül
kazanmıştır. Avusturya-Macaristan
Haydn O rkestrası'nın ve Kassel'deki
Mahler Festivali'nin sanat
yönetmenligini yapan Adam Fischer,
Nimbus, CBS-Sony, EMI ve
Hungaraton plak fırmalarıyla
çalışmaktadır.
•

1 3.7. 1 995, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00
Acarürk Culcural Cenc re, Grand Hall, 7.00 pm

•

Katkılarından dolayı EFES PILSEN'e teşekkür ederiz.
We are grateful to EFES PILSEN for their contributions.

• Adam Fischer is a cicizen of boch

Auscria and Hungary. He was born in
Budapesc and srudied music in Vienna.
He has been guesc conduccor ac rhe
Vienna Srare Opera since 1 980. He
works regularly wirh che Vienna
Philharmonic ürehescra and the Vienna
Symphony ürehescra and has been guesr
conducror ar the Bregenz and Salzburg
Fesrivals. In Hungary he has worked
wirh rhe Hungarian Srare Orchesrra, che
Budapesr Radio ürehescra and the
ürehescra of the Budapesr Srare Opera.
He makes frequenr appearances wirh
the principal symphony orchesrras in
New York, Chicago, Tokyo, Paris,
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Zürich, Milan and Berlin.
Adam Fischer conducred more rhan ı 20
performances at the Vienna State Opera
and also worked in the most important
opera houses of the world, i ncluding La
Scala, Berlin, Munich and Zurich. He
has conducred "Die Fledermaus" at
Covenr Garden and the English
National Opera. He has worked with
several London orchesrras and gave a
well-received performance of "Hary
Janos" at the Royal Festival Hall. Adam
Fiscber has performed Bartok's
"Bluebeard's Castle" several times for
the English National Opera, a work
which he also conducred i n a prizewinning producrion for the BBC. He is
rhe arrisric director of rhe Malıler
Festival in Kassel and of the AustroHungarian Haydn Orchesrra.
Recordings wirh NIMBUS, CBS-Sony,
EMI and Hungaroton.

I D I L BI RET
Devlet Sanatçısı Srare Artise
lik piyano derslerini Mithat
Fenmen'den alan ldil Biret, TBMM'nin
çıkardıgı özel bir kanunla yedi yaşında
Fransa'ya gönderildi. Nadia
Boulanger'nin gözetiminde Paris
Ulusal Konservatuarı'nın Yüksek
Piyano, Eşlikçilik ve Oda Müzigi
bölümlerini birineilikle bitirdi. Beş
kıtayı kapsayan sayısız konserlerinde
Boult, Kempe, Keilberth, Sargent,
Montreux, Leinsdorf, Pritchard,
Scherchen, Rozdestvenski, Mackerras
gibi ünlü şefler yönetimindeki
orkestralar eşliginde çaldı. Montreal,
Gstaad, Atina, Persopolis, La Rochelle,
Royan, Berlin dahil birçok uluslararası
festivale katıldı. 1 . Uluslararası Istanbul
Festivali'nde Yehudi Menuhin ile
Beethoven'in sanatlarını, 1 986
Montpellier Festivali'nde
Beethoven/Liszt senfonileri nin
tamamını -dünyada ilk kez olarak bir
arada- dört resitalde seslendirdi.
Kraliçe Elisabeth (Belçika, 1 978), Van
Cliburn (ABD, 1 985), Busoni (ltalya,
1 993) gibi birçok uluslararası piyano
yarışmasında jüri üyeligi yapan ldil
Biret'in aldıgı ödüller arasında Lili
Boulanger Memorial ( 1 956, 1 964),
Harriet Cohen/Dinu Lipatti Altın
Madalyası ( 1 959), Polonya Hükümeti
Kültür Liyakat Madalyası ( 1 974) ile
•

Fransa Hükümetinin Chevalier de
I'Ordre National du Merite ( 1 976)
nişanı bulunmaktadır.
1 973 yılından beri Devlet Sanatçısı
olan ldil Biret'in bugüne kadar
seslendirdigi plakların sayısı -35 adet
CD ile birlikte- eliiyi aşmaktadır.
Bunların arasında, plak tarihinde ilk
kez komple projeler halinde aynı
dönemlerde seslendirilen
Beethoven/Liszt Senfonileri'nin
tamamı ( 1 986), Chopin'in bütün
piyano besteleri ( 1 99 1 -92) ile Brahms
ve Rahmaninofun tüm solo piyano
eserleri de yer almaktadır. Bunlar
pekçok eleştirmenin hayranlıgı ile
karşılanmış; sanatçının "çagımızın en
önde gelen piyano virtüozlarından
biri" olarak nitelendirilmesine yol
açmıştır. ldil Biret 1 995 yılında Pierre
Boulez'in 70. dogum yılı nedeniyle
bestecinin iki sonatını plaga doldurmuş
olup bu kayıt önümüzdeki aylarda
satışa çıkacaktır.

Van Cliburn (USA- ı 985), Queen
E lisaberh (Belgium- ı 978) and Busoni
(ltaly- ı 993). She has received the
following awards: Lily Boulanger
Memorial (Boston- ı 956 and ı 964),
Harriet Cohen/Dinu Lipatti Gold Meda!
(London- ı 959), Polish Arrisric Merit
( 1 974) and Chevalier de l'Ordre
National du Merite (France- ı 976).
Idi! B i rer has made more than 60
records including the world premiere
eecording of all the Beerhoven
Symphonies' rranscripted by Liszt
(EMIIHMV- ı 986); the complere piano
works ofChopin (Naxos ı 99 1 -92);
Boulez' Piano Sonara No.2
(Atlanric/Finnadar); the complete piano
solo works of Brahms and Rachmaninov
(Naxos), an all Rachmaninov record
(Decca) and the rranscriptions and
original piano works of Wilhelm
Kempff (Marea Polo). Among her furure
plans are the recordings of the 3 2
Beethoven Sonaras and the ı o Scriabin
Sonatas. Idil Birer recorded i n ı 995 the

• Idi! Birer srarted to study piano with

two sonatas by Pierre Boulez, in the

Mithat Fenmen and was sent to Paris at

occasion of his 70th Anniversary, which

the age of seven by a special decree of

will be available very soon.

the National Assembly. She was trained
at the Paris Conservatoire under the
tutelage of Nadia Boulanger and
graduated at the age of ı 5 w ith three
fırst prizes. She studied piano with
Alfred Corrot and was a lifelong disciple
of Wilhelm Kempff. Since the age of
ı 6, Idi! Birer has given concerrs
throughout the world, performing with
major orchesrras including the London
Symphony Orchesrra, Leningrad
Philharmonic, Boston Symphony
Orchesrra, Leipzig Gewandhaus
Orchesrra, Dresden Staatskapelle, Tokyo
Philharmonic and Sydney Symphony
Orchesrra. Among the conductors wirh
whom she has collaborated are Pierre
Monreux, Eric Leinsdorf, Rudolf
Kempe, Gennadi Rozhdesrvensky,
Aaron Copland, Rafael Fruhbeck de
Burgos, Charles Mackerras and
Hiroyuki Iwaki.
Idil Birer has parricipated in the
fesrivals of Monrreal, Berlin, Arhens,
Royan and Istanbul. She has played
Beerhoven Violin/Piano Sonatas wirh
Yehudi Menuhin and the Mozart
Concerro for rwo pianos with Wilhelm
Kempff. She has been a member of the
jury in many competitions including

AVUSTURYA-MACARISTAN
HAY D N ORKESTRASI
AUSTRO-HUNGARIAN
HA YDN ORCHESTRA

Avusturya-Macaristan Haydn
Orkestrası, orkestra şefi Adam
Fischer tarafından iki amaca yönelik
olarak kuruldu: Bu iki ülkenin en iyi
müzisyenlerini bir araya getirmek ve
Haydn'ın bestelerini, onun yaşadıgı ve
çalıştıgı yerlerde seslendirmek.
Orkestra, Avusturya ve
Macaristan'dan gelen solistler, oda
orkestraları ile Viyana Filarmoni
Orkestrası üyeleri dahil olmak üzere
en az otuz, en çok da kırbeş
müzikçiden oluşmaktadır. Orkestra
elemanları Haydn'ın eserlerini, tıpkı
bestecinin yaptıgı gibi, küçük bir
orkestra ile yorumlama hayalini
paylaşan Adam Fischer ve Viyana
Filarmoni Orkestrası'nın eski müdürü
olan Wilhelm Hubner tarafından
özenle seçilmiştir. Avusturya'nın
müzik yaşamına katıldıgı günden
bugüne kadar büyük bir gelişme
gösteren orkestra ayrıca, Haydn'ın
bestelerini en iyi yorumlayan
•
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topluluklardan biridir.
1 998'de bitirilecek bir proje olan
Haydn'ın bütün senfonilerinin kayıt
çalışmaları Adam Fischer'in istegiyle
başlatılmıştır. Bu kayıtlar Eisenstadt'taki
(Avusturya) Esterhazy sarayında
bulunan Haydnsaal'da
gerçekleştirilecektir. Saray içinde yer
alan bu salon, Haydn'ın birçok eserinin
seslendirildigi, onun döneminden
günümüze kadar varlıgını sürdürebiimiş
birkaç önemli konser salonundan
biridir. Topluluk hem Avusturya, hem
de Macaristan'da bulunan Esterhazy
saraylarında düzenli olarak konserler
vermesinin yanı sıra, Eylül ayında
Eisenstadt'da yapılan Haydn
Festivali'nin daimi orkestrasıdır.
Orkestra Mayıs 1 987 yılında verdigi ilk
konserlerinden bu yana basın ve
müzikseverlerin begenisini kazandı;
Ingiliz plak firması Nimbus tarafından
basılan plakları olumlu eleştiriler aldı;
Almanya, Fransa, Macaristan,
Hollanda, Tayvan ve Japonya'da
turneye çıktı. 1 993'de lngiltere'de,
Royal Albert Hall'da BBC Promenade
Konserleri'nde büyük bir çıkış yapan
topluluk, 1 994 Temmuz'unda ABD'de
Lincoln Sanat Merkezi'nde başarılı bir
konser verdi.

Theresa bile, iyi opera dinlemek için
Esterhaza'ya gitmek gerektigini
halis of the period ro have survived to
söylüyordu.
the present day. The Orchestra perforrus
Haydn'ın ltalyanca olarak yazdıgı
regularly in both the Austrian and
kısmen neşeli, kısmen de ciddi bu
Hungarian Esterhazy palaces and is the
operalar arasında uvertürsüz olanlar
orchestra in residence ar the Haydn
da bulunmaktaydı. Bazıları da tek
Festival, which is held every Seprember
bölümlü zarif uvertürlerle başlıyordu.
in Eisenstadt. Since its fırst appearance
Ancak 1 779 Kasım'ında Esterhaza
Prensligi'nin opera binası yandı ve
in May 1 987 rhe Orchestra has been
popular with borh press and audience.
onun yerine küçük Kukla Tiyatrosu
The records, produced by the British
kullanılmaga başlandı. Prens,
company NIMBUS have received
Haydn'dan 1 780 sonbaharında tamir
edilerek açılacak olan opera binası için
critica! acclaim. Concert rours have
yeni bir eser yazmasını istedi. Yazılan
taken the orchestra to Germany, France,
Hungary, the Netherlands, Great
La Fedelta Premiata (Ödüllendirilen
Britain, Taiwan and ]apan. In 1 993 the
Sadakat) operası da, basılı librettodaki
Orchestra gave i ts debut at the BBC
başlıktan ögrenildigi gibi açılışta
Promenade Concerrs i n the Royal Albert oynanacaktı. Ancak operanın
Hall in London and in July 1 994 the
tamamlanmasına karşın bina bitmedi.
G. Lorenzi'nin librettosu üzerine
Orchesrra played its New York debut
concert in the Lincoln Center of Arrs.
yazılan üç perdelik opera ancak 25
The Austro-Hungarian Haydn Orchestra Şubat 1 78 1 'de yeni binada
has became an essential part of Austrian
seslendirildi. Haydn'ın kendisi de bu
musical life as well as one of the leading
operayla tatmin olmuş, Paris'ten gelen
international interpreters of Haydn's
ve Stabat Mater'in çok begenildigini
belirten mektup üzerine Artaria yayın
works.
evine şöyle yazmıştı: "Parisliler son
operam
La Fedelta Premiata'yı
Haydn: La Fedelta Premiata
dinleyebilselerdi başka şey söylerlerdi.
Enstrümantal eserleri ve oratoryoları
Ne Paris'te, ne de Viyana'da böyle bir
ile müzik tarihine geçen Avusturyalı
şey duyulmamıştır". Haydn gerçekten
• The Austro-Hungarian Haydn
de bu operasında tempo
besteci Joseph Haydn'ın operaları
genellikle unutulmuş, günümüz müzik
degişikliklerini güçlendirmek için ilk
Orchestra was created by conducror
çevrelerinin de ilgisini pek az
kez tonalite degişikliklerini öngörmüş
Adam Fischer ro satisfy rwo aims: To
ve eserin uvertüründe gökgürültüsü,
çekmiştir. Ancak, yeni kaynaklar
perform Haydn's works in the places
kumrular ve av sahnesi gibi tasviri
arayan plak endüstrisi Haydn'ın, uzun
where Haydn lived and worked, and ro
müzikler kullanmıştı. Daha sonra,
yıllar ekmek kapısı olan Esterhazy
bring together some of the fınest
1 78 1 'de yazdıgı Av başlıgını taşıyan
Prensi için 1 762- 1 784 arasında yazdıgı
musicians from Austria and Hungary.
No.73 Re Majör Senfoni'sinin finalinde
bir düzine kadar operayı, belki de,
The orchesrra has from 30 ro a
de bu uvertüre yer verdi.
maximum of 45 members, with soloists, yeniden gün ışıgına çıkartacaktır ... 29
yaşındaki Haydn'ın 1 76 1 yılında, Prens
chamber music and orchestral players
Paul Anton Esterhazy'nin yanında
from Austria and Hungary i ncluding
Beethoven: Piyano Konçertosu No.4
orkestra şef yardımcısı olarak işe
members of the Vienna Philharmonic
başlamak için yaptıgı kontratın
Beethoven'in beş piyano konçertosu
Orchestra. The players in the orchesrra
dördüncü maddesi onu oldukça
arasında en sevileni olan 4. Konçerto,
were handpicked by Adam Fischer and
onun yaşamında ancak bir kez
Wilhelm Hubner, the former directOr of kısıtlamıştı: "Efendisinin emrettigi
the Vienna Philharmonic Orchesrra,
müzikleri yazmak ve bu besteleri diger seslendirilebilmiştir. Beethoven
who share the desire ro perform Haydn
kişilere verip kopya ettirmemek;
1 804'de yazmaya başladıgı eseri
Efendisinin bilgisi ve izni olmadan
with smail orchestral forces, as Haydn
1 806'da tamamlamış ve önce 1 807
başka kişiler için beste yapmamak!"
Mart'ında Prens Lobkowitz'in evindeki
intended.
Ancak zamanla Haydn'ın şöhreti o
özel davette çalmış, 22 Aralık 1 808'de
It is Adam Fischer's expressed wish ro
de 4. Senfoni'yle birlikte "Theater and
kadar artmıştı ki, 1 779'daki kontrat
record all the Haydn symphonies, a
yenilenmesinde, yeni Prens bu
der Wien"de halk huzurundaki
project which will be completed i n
maddeyi çıkarmak zorunda kalmıştı: O konserde yine kendi yorumlamıştır.
1 998. The recordings will all be made
in the Haydnsaal of the Esterhazy palace yıl Haydn dünyanın en ünlü bestecisi
1 808'de yayınlanan konçerto 20 yıl
sayılıyor, Mozart bile onun yanında
unutulmuş, ancak Beethoven öldükten
in Eisenstadt, Austria, the famous
concert hall closely associated wirh
sönük kalıyordu. Kraliçe Marie
sonra tekrar çalınabilmiştir.
Haydn, in which many of his works were

performed and one of the few concert
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çeker. (Bu bölüm için Beethoven,
S. Konçerto gibi, Avusturya Arşdükü
Rudolfa ithaf edilen eser bestecini n 3., genellikle sonuncusu kullanılan iki
kadans yazmıştır.)
4., S. ve 6. Senfoni'leri, Fidelio
2. Bölümde (Andante con moto),
Operası, Appassionata ve Waldstein
orkestranın pes, buruk, sertçe ve
Sonatları, Keman Konçertosu, Üçlü
unison (tek sesli) anlatımına karşın
Konçerto, Rasumovsky Kuartetleri
piyanonun zarif, içli, dokunaklı ezgisi,
gibi önemli eserlerle aynı yıllarda
kudret ile yakınışı birleştirir gibidir.
yazılmıştır. 1 804- 1 807 arasındaki bu
Şiirsel unsurların egemen oldugu bu
bereketli dönemin ürünü olan bu
bölümün bir program müzigi havası
konçerto, Wilhelm Lenz'in deyimiyle
oldugunu, sevgilisi Euridice'yi
"Onun üç döneminin kaynaştıgı bir
yeraltındaki karanlık güçlere
stilde" yazılmıştır. Beethoven'in bir
(Tanrılara) kaptıran Orfeus'u
senfoni ustası ve piyano sonatını
piyanonun, tanrıları da orkestranın
zirveye çıkarmış bir müzikçi olarak
simgeledigini ileri sürenlerin başında F.
iktidarının sınırına ulaşmasına örnek
Liszt gelir. Gerçekten de orkestranın
pek tutulmayan romantik bir piyes
gösterilen konçerto, onun bu
sert "hayır" cevabı duyulduktan sonra, yazmıştı. 20 Aralık 1 823'te Viyana'nın
yönlerini lirik ve pastoral çizgide
piyano yumuşak ve ilginç trillerle çok
ünlü Kaerntnertor Tiyatrosunda
yansıtır.
Konserde dinleyicilerin de
hafif (ppp) sesle iç çekermiş gibi,
oynanan "Rosamunde, Kıbrıs
Orfeus'un acı içindeki motifini
Prensesi" adlı bu oyun sessiz sedasız
begendikleri eser klasik biçimde
unutulmuştu. Schubert bu oyuna
-yalvarışını- sergiler.
(Çabuk-Agır-Çabuk) üç bölümlü
koroları ve dansları içeren dokuz
3. Bölüm canlı (Vivace) tempoda bir
olmasına karşın, klasik konçerto
bölümlük bir müzik yazmış, bu ilk
Rondo'dur. Burada sunulan iki tema
tarihinde -Mozart'ın KV27 1
temsilde uvertür olarak da, Alfonso ve
bir biriyle yakın ilişkili olarak -bir
konçertosundan sonra- solo çalgının
Estrella Operası uvertürünü kullanmış;
önceki bölümün aksine- mutluluk ve
temayı !ik kez kendi başına
daha sonra, 1 8 1 9'da Sihirli Arp
güven içinde, ancak zaman zaman
duyurmasına da örnektir. Beethoven,
melodramı için yazdıgı giriş müzigine
çoşkuyla yükselen lirik bir anlatım
Arşidük Rudolfa ithaf yazısında da
yer vermişti. Böylece Beethoven gibi
"Sanırım, Haşmetmaab benim yalnızca içindedir. Gerçek anlamda bir Rondo
konuyla ilgili bir müzik yazacak yerde,
için, bir üçüncü temanın
soguk ve hesaplı eserler yazdıgıma
Schubert bu neşeli, sevimli müzigi
belirmemesinin eksikligi pek
inanmaz" der. Gerçekten de
tekrar degerlendirmişti.
Beethoven'in beş piyano konçertosu
hissedilmez. lik tema orkestra
arasında en ince ve tutkusuz olan bu
tarafından adeta sabırsızlıkla sergilenir. Iki ara-müziği, iki bale müzigi, ses için
bir Romans ve korolardan oluşan
4. Konçerto'dur.
Re majör tonda ve pastoral havadaki
Rosamunde sahne müziginin başında
ikinci temayı ise piyano duyurur.
Konçertonun en uzun bölümü olan,
sonat formundaki 1 . Bölüm (AIIegro
Gelişim çogunlukla ikinci tema üzerine yer alan Uvertür, 3/4'1ük ölçüde kısa
ve agırca (Andante) girişle
moderato) piyanonun tek başına zarif
kuruludur; ancak Coda'da birinci
temanın zafer dolu yükselişi duyulur.
(lntroduction) başlar. Daha sonra
ve hülyalı ana temayı sunmasıyla
4/4'1ük ölçüde, obuaların çaldıgı ve
Güçlü senkoplada vurgulanan, sevimli
başlar. Bu tema hemen romantik bir
karşıtlıklada gelişen bu Rondo'da biraz sonra da kemanların katıldıgı, Belcanto
ortam oluşturur. Yaylı çalgılar çok
da çigan etkisi sezilir. Diger
(güzel şarkı) stilindeki ezgi sunulur.
hafif (pianissimo) tarzda temayı
konçertolarında genellikle
Ikinci tema askeri havada, bir tutti ile
tekrarlar ve orkestra bu temayı bir
Beethoven'in kendi kadanslarının
örgü gibi geliştirir; çok daha sonra da
belirtilir. Üçüncü tema ise tahta
kullanılmasına karşın, bu konçerto için üfleme çalgılarla belirtilen, Rossini
Re majör tondaki ritmik yeni temayı
stilinde canlı bir müziktir. Bu arada,
Moscheles, Clara Schumann,
bir koral havasında sunar. Önce yaylı
Schubert'e özgü şiirsel anlatım ve ince
Rubinstein, Reinecke, Bülow, Saint
çalgılarda beliren bu tema, piyanonun
Saens, Busoni ve d'Aibert gibi pekçok
ritmik degişikliklerle bu stil süslenir.
sinirli kontrpuanı eşliginde fagot
piyanist-besteci kadans yazmıştır.
Schubert uvertürde gelişimi
tarafından duyurulur. Bu arada da Mi
(developpement) öngörmeyerek, kısa
minör tonda bir yan tema kemanlarda Çogu kez bunlardan sonuncusu
yaygınlık kazanmıştır. (Süre 34')
bir geçişle yine ana temanı n mutlu ve
yansır. Piyanoyla orkestra arasındaki
güzel şarkısına döner. (Süre 1 1 ')
bu yogun diyalog hep sürer: Temanın
yaylı çalgılarda, ya da üfleme çalgılarda r-------�
Schubert: Rosamunde
duyulmasından sonra piyano parlak
Haydn: Senfoni No.97
figürlerle bunu işler. Temayı piyano
Schubert'in sahne eserleri, ya da
duyurunca da diger gruplar -saygıyla
1 04 Senfon isiyle "Senfoninin Babası"
konserler için yazdıgı pek çok
lakabını kazanan Haydn'ın 1 79 1 'de,
arka planda kalır ve solo çalgının
uvertürden günümüze yalnızca
patronu Prens Esterhazy'nin ölümü
şarkısını renkli biçimde sararlar. Güzel Rosamunde kalmıştır. Weber'in
ve lirik yan temalar da bu duygulu
üzerine saray orkestrasının dagılmasını
Euryanthe tekstini yazan kadın şair
ortamı daha hülyalı ve enerjik yöne
izleyen günlerde, Londra'ya
Helmine von Chezy, Rosamunde adlı
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gidişlerinde yazdığı oniki senfoni
"Londra Senfonileri" olarak anılır. Ünü
tüm Avrupayı sarmış olan Haydn,
1 789 Fransız Devrimi nedeniyle
gidemediği Fransa'dan sonra,
eserlerine çok iyi para ödeyen
Ingiltere'yi tercih etmişti. Emprezaryo
J.P. Salomon'un daveti üzerine 1 79 1 92 ve 1 794-95 yıllarında iki kez
Londra'ya giderek senfon ilerini
yöneten Haydn bu konserlerden
26.000 Gulden, müzikseverler de oniki
senfoni kazandı.
Bu senfonilerin bazılarına Londra,
Mucize, Davul Vuruşlu, Askeri, Süpriz,
Saat gibi isimler verilmiştir; ancak Do
Majör Senfoni No.97 herhangi bir isim
taşımaz. Belki bir isim taşımadığı için
de, isimlilerden daha az ilgi gören,
daha az çalınan bu senfoni gerçekte
diğerlerinden hiç de aşağı değerde
değildir. Uzmanların, herhalde belirgin
bir figür, bir tavuk gıdaklaması, ya da
ayı homurtusu içermediği için pek
dikkate alınmadığını öne sürdükleri 97.
Senfoni 1 792'nin Mart-Nisan ayları
içinde bestelenmiş ve ilk kez 3 ya da 4
Mayıs 1 792 günü, Haydn'ın ilk Londra
yolculuğunun son aylarında çalınmıştır.
Hanover Square Salonlarında verilen
ve iki bölümden oluşan bu konserler
önce Rosetti, Clementi, Gyrowetz gibi
bestecilerin bir uvertürü, ya da kısa
Sinfonia'sı ile başlıyor, sonra bir
konçerto ve vokal, ya da enstrümental
sololarla sürüyordu. Haydn'ın
senfonileri ise -konsere geç kalanların
izleyebilmeleri için- ikinci bölümde yer
alıyordu. Kapılar yedide açılıyor,
sekizde konser başlıyordu. Do Majör,
Senfoni No.97 ise, Haydn'ın yararına
verilen konserin son eseri olarak
çalındı ve haşmetli finali ile beğenildL
Bu senfoni, Haydn'ın Do majör
tonalitede yazdığı 2 1 senfonisi içinde
en parlak, törensel ve etkiliyici
olanıdır. Aynı zamanda 1 . Londra
Senfonisi olarak tanınan Senfoni
No.97, trompetler ve timpaninin de
kullanımı ile, güçlü unison (teksesli)
partileri ve virtüoz pasajları ile
etkiliyici olmuştur. Her dört bölümü
de geniş bir görüşü yansıtır.
1 . Bölüm 3/4'lük ölçüde, ağır (Adagio)
tempoda, Do majör tonda bir girişle
başlar. Canlı (Vivace) tempoda ve yine
3/4'lük ölçüdeki bölmede ise Haendel
stilindeki parlak tema ilgi çeker. Daha

sonra kromatik bir geçişle beliren zarif
ve süslü tema ile oluşturulan karşıtlık
hafif !talyan stilini anımsatır.
2. Bölüm 4/4'1ük ölçüde, ağırca
(Adagio ma non troppo) tempoda, Fa
majör tonalitededir. Bir Lied
formunda (A-B-A) olan ve üç
varyasyon ile bir Coda'yı içeren
bölümde partiler ayrıntılı hazırlanmış,
tınılar ustalıkla ön plana alınmıştır.
Özellikle üçüncü varyasyonda
kemanlar tümüyle (Sul ponticello) eşik
yanında çalarken keskin ve adeta cam
gibi bir tını elde edilir.
3. Bölüm 3/4'1ük ölçüde, neşelice
(AIIegretto) tempoda bir Menuet'tir
(Menuetto). Viyana zarifliğinde ve
rahatlığındaki bu Menuetto'da timpani
ve trompetler belirli temel sesleri
duyurur. Trio bölmesi ise obua ve
kemanın zarif soloları ile seçkinleşir.
4. Bölüm 2/4'1ük ölçüde, çok hızlı
(Presto assai) tempoda, fırtına gibi bir
"Rondo" finaldir. Haydn'ın en ilginç ve
başarılı finaileri arasında yer alan bu
bölümün ana teması biraz da Mozart'ı
anımsatır. Çekici tınılarla işlenen,
armonik süprizlerle, kontrast
dinamiklerle gelişen, ani duraklada
kesilen, pizzicatto'larla, fortissimo
(çok güçlü) tutti'lerden tek çalgıya
kadar azaiabilen çalgılama ve nüans
teknikleriyle süslenen bu fina!,
herhalde Haydn'ın, ilk yolculuğunun
sonunda Londralı dinleyicilerini
etkilemek için düşündüğü parlak bir
veda, muhteşem bir bitiş olduğu kadar
mükemmel bir kendini tatmindi. ..
(Süre 26')
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AVUSTURYA-MACARISTAN HAY O N ORKESTRASI
PHiLHARMONiA KOROSU

AUSTRO-HUNGARIAN HAYDN ORCHESTRA
THE PHILHARMONIA CHORUS
ADAM FISCHER, şef conductor
JOHN GIBBONS, koro şefi chorus master

IBOLYA VEREBICS

• lbolya Verebics, i l kokulda başladığı
şan eğitimini daha sonra Viyana
IBOLYA VEREBICS, soprano
Devlet Operası solisti Anna Gonda
TAMARA TAKACS, mezzo-soprano
ile sürdürdü. Budapeşte Ferenc Liszt
Müzik Akademisi'nde Boldizsar
HELMUT WILDHABER, tenor
Keönch, Eva Andor ve Csabva
JOHANNES MANNOV, bas bass
Vegvari ile eğitim gördü ve 1 986
yılında mezun oldu. Helsinki'de
Mirjam Helim Şan Yarışması jüri özel
ödülünü, Barselona'da Vinas Şan
Yarışması ile New York ve
Philadelphia'da Pavarotti
Yarışması'nda ödül kazandı. 1 986
yılından beri Macar Devlet
Operası'nın üyesi olan lbolya
Verebics, aynı zamanda Macaristan
Ulusal Filarmoni Orkestrası ile Macar
Radyo ve Televizyonu'nda konserler
vermekte; Redoute ve H ungaroton
A&.�l\l'liıl için plak doldurmaktadır. Henüz
eğitimini sürdürdüğü sırada bile Julia
Hamari ve Hemuth Riliing gibi ünlü
]oseph Haydn ( 1 732- 1 809)
sanatçılada konserler vermiş olan
Senfoni No. l O 1 , Re Majör (Saat) Symphony No. l O ı in D Major (The Clock)
Verebics, daha sonra Helmuth
Adagio-Presto
Riliing'in yönetiminde Mozart'ın
Andante
Requiem'ini plağa doldurdu. Sürekli
Menuet. (Allegretto)-Trio
olarak konser turnelerine, televizyon
Fina/e (Vivace)
ve radyo yayıniarına katılan sanatçı
Ara Incermission
Viyana, Salzburg, Los Angeles i le
Almanya ve ltalya'da sahneye
Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 75 6- 1 7 9 1 )
çıkmakta; !srail Filarmoni
Mes No. l 4, Do Majör, KV3 1 7 "Taç Giyme Mesi"
Orkestrası'nın konserlerine
Mass No. l 4 in C Major, KV3 1 7 "Coronation Mass"
katılmaktadır.
1 . Kyrie 2. Gloria 3. Credo
·

·

4. Sanctus 5. Benedictus 6. Agnus Dei
·

·

Katkılarından dolayı ÇELEBI ŞIRKETLER GRUBU'na tqekkür ederiz.
We are grateful to ÇELEBI ŞIRKETLER GRUBU for their contributions.

106

çalışmalarının yanı sıra, Viyana
Akademi Orkestrası ile CD'Ier
doldurmuştur.

• Ibolya Verebics began to study

singing white srill ar elememary school
and conrinued ar the secondary school,
where her reacher was Ms. Anna Gonda,

• Helmut Wildhaber was born in

soloisr of the Vienna Srare Opera. She
gratuared from rhe Budapesr Ferenc

K.lagenfurt. He is a member of rhe

Liszr Academy of Music in 1 986 under

Vienna Srare Opera and appears wirh

Boldizsar Keönch, Eva Andor and

leading conducrors. He is a regular

Csabva Vegvari . She won several awards

guesr ar opera fesrivals in Germany,

such as the jury's special prize ar rhe

Iraly and France. For some years now he

Mirjam Helim Singing Comperirion in

has concenrrared on oratorios and vocal

Helsinki, the special prize ar the Vinas

studies. Helmut Wildhaber performs
throughout Eutope. In addition to his

Singing Comperirion in Bareelona and
rhe Pavarorri Comperirion in

Ferenc Liszr Music Academy in

opera recordings he has alsa produced

Philadelphia and New York. Since 1 986

Budapesr wirh Prof. Jozsef Reri. Afrer

several CDs wirh rhe Wiener Akademier

she has been a member of the

graduaring in 1 978 she was engaged as

Orchesrer.

Hungarian Srare Opera. She is kepr busy

a soloist by the Hungarian Srare Opera

wirh her work wirh the Hungarian

and wirhin four seasons she had sung

National Philharmonic Orchesrra,

same 20 roles. Since rhen she has sung a

Hungarian Radio and Television, the

number of leading roles for the

Redoure and H ungaroton.While stili a

Budapesr Opera including Carmen,

studenr she gave concerts wirh such

Azucena, Ulrica, Charlotte and

prominenr artİsrs as Julia Hamari and

Dorabella. She has also made her debur

Helmurh Rilling. Ibolya Verebics has

in London (in the ride role in the opera

been regularly invired to rake part i n

Griselda by Vivaldi) and has appeared in

concert tours, radio and relevision

many orher European counrries,

broadcasrs as well as recordings, such as

including the Nerherlands, Ausrria,

the eecording of Mozart's Requiem

Belgium, Germany, Iraly, the former

under rhe baran of Helmurh Rilling.

USSR and the former Yugoslavia.

She has appeared as guesr artise in

Tamara Takacs appears frequendy on

Vienna, Germany, Los Angeles, Iraly,

Hungarian relevision and radio. She alsa

Salzburg and the Israel Philharmonic

rakes part in recirals and oratorio.

JOHA NN ES MAN NOV
Kopenhag'da dogan Johannes
Mannov şarkı söylemeye,
Danimarka'nın önde gelen çocuk
korosu olan Köbenhavens
Drengekor'da başladı. Daha sonra

•

w
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Orchesrra. She is ar the same rime an
eminenr Lied singer.

TAMARA TAKACS
Macar mezzo-soprano Tamara
Takacs, Budapeşte'de Ferenc Liszt
Müzik Akademisi'nde Prof. Jozsef Reti
ile şan egitimi gördü. 1 978'de mezun
olduktan sonra Macar Devlet
Operası'na solist olarak katıldı ve dört
sezon boyunca yirmi kadar rolde
sahneye çıktı. O dönemden bu yana
Budapeşte Operası'nda Carmen,
Azucena, Ulrica, Charlotte ve
Dorabella gibi birçok başrolde söyledi.
Resitaller veren ve oratoryolara solist
olarak katılan sanatçı Londra'da ilk
kez, Vivaldi'nin Griselda operasıyla
sahneye çıktı. Ayrıca Hollanda,
Avusturya, Belçika, Almanya, !talya ve
eski Sovyetler Birligi, Yugoslavya gibi
birçok Avrupa ülkesinde söyledi.
•

• The Hungarian mezzo-soprano

Tamara Takacs studied singing ar the

H ELMUT WILDHABER
Klagenfurt'da dogan tenor Helmut
Wildhaber, Viyana Devlet Operası'nın
üyesidir. Almanya, !talya ve Fransa'da
düzenlenen opera festivallerine konuk
sanatçı olarak katılmaktadır. Son
bi rkaç yıldır çalışmalarını oratoryo ve
şan egitiminde yogunlaştıran sanatçı,
Avrupa'nın birçok kentinde konserler
vermektedir. Opera plak
•

. ,..:t·,.

•

'

<#(-

..
•

Freiburg ve Kahrlruhe'de egitim
gördü; Prof. Aldo Baldin'in sınıfından
1 988'de mezun oldu. Helsinki'deki
Mirjam Helin Şan Yarışması'nın yanı
sıra birçok uluslarası yarışınada ödül
kazandı, 1 987- 1 990 yılları arasında
Kassel Devlet Operası'nda sahneye
çıktı. Halen lnnsbruck Operası üyesi
olan Mannov, La Monnaie (Brüksel) ve
Fenice Tiyatrosu (Venedik) dahil
birçok opera toplulugu temsillerine
katıldı. Peter Schreier, Yehudi
Menuhin, Frans Brüggen, Christopher
Hogwood ve Adam Fischer gibi
şefierin yönetiminde Edinburg, Kassel
Gustav Mahler ve Eisenstadt Haydn
festivallerinde söyledi. T elemann ve
Dvorak'ın eserlerini içeren kayıtları
Harmonia Mundi firmasından
yayınlandı.
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• Johannes Mannov was born in

Copenhagen. He scarred his singing
career early as a member of rhe
Köbenhavens Drengekor, Denmark's
leading boys' choir, and went on ro
study ar Freiburg and Kahrlruhe,
graduaring wirh honours from
Prof.Aldo Baldin's class in 1 988. He has
won prizes in several international
comperirions, including rhe Mirjam
Helin singing competition i n Helsinki.
He was a member of the Kassel Srare
Opera company from 1 987 ro 1 990 and
is now under contracr ro rhe Innsbruck
Provincial Thearre. He has made guesr
appearances ar many other opera houses,
i ncluding the Thearre de la Monnaie,
Brussels, and rhe Tearro la Fenice,
Venice, and has sung ar rhe Edinburgh
Festival, rhe Kassel Gustav Mahler
Festival and the Eisensradr Haydn
Festival wirh Peter Schreier, Yehudi
Menuhin, Frans Brüggen, Chrisropher
Hogwood and Adam Fischer. His
recordings of Telemann and Dvorak
have appeared on rhe Harmonia Mundi
label.

P H I LHARMONIA KOROSU
THE PHILHARMONIA CHO.RUS

Patron: HRH The Prince of Wales
KG, KT, PC, GCB
Sanat Yönetmeni ve Koro Şefi:
David Hill, Arrisric Director and
Chorus Master

Eşlikçi: Stephen Rose, Accompanisr
Philharmonia Korosu, tarihi
Klemperer/Beethoven dizisini
tamamlayacak olan 9. Senfoni'nin plak
kaydının Philharmonia Orkestrası
tarafından gerçekleştirilmesine eşlik
etmek üzere, 1 957'de Walter Legge
tarafından kuruldu. Koronun halen
şefligini ve sanat yönetmenligini,
Winchester Katedrali Müzik
Yönetmeni olan ve Wilhelm Pitz,
Norbert Balatsch ve Horst Neumann
gibi ünlü yöneticilerin izinde yürüyen
David Hill yapmaktadır. Koro
Beecham, Boulez, Giulini, Haitink,
Karajan, Klemperer, Maazel, Mehta,
Muti, Ozawa, Sawalisch, Sinopoli,
Solti ve Szell gibi ünlü şefierin
yönetimindeki dünyanın birçok
tanınmış orkestrası ile konserler
•

verdi. Elli klasik kayıt yapan topluluga,
Kayıt Sanatları ve Bilimleri Amerikan
Ulusal Akademisi tarafından beş kez
yılın en iyi koro kaydı ödülü verildi.
Yurt dışından sürekli davet alan koro,
Parma ve Floransa'da Verdi'nin I SO.
dogum yılı ile Toscanini'nın 1 00. yılı
şenliklerine katıldı; Ingiltere'nin
Avrupa Ekonomik Toplulugu'na girişi
nedeniyle ürehestre de Paris eşliginde
Paris ve Londra'da, 1 988'de de
Amsterdam'da Concertgebouw'un
1 00. yılını kutlama etkinliklerinde
konserler verdi. 1 990 yılında Milane
La Scala'da Carlo Maria Giulini
yönetiminde üç konser vermek üzere
davet edildi. Birçok festivale katılan
koro ayrıca Salisbury Katedrali'nde
Galler Prensi himayesindeki
"Symphony for the Spire" ve Luciano
Pavarotti'nin Ingiltere'de verdili iki
konsere eşlik etti. Lorin Maazel ve
Pittsburgh Senfoni Orkestrası ile
konser veren koro, James Levi n
yönetiminde Mahler'in 3. Senfonisi'ni,
Berlioz'un Faust'un Lanetlenmesi ve
Brahms'ın Alman Requiemi'ni
seslendirdi. Toplulugun 1 995 yılı
etkinlikleri arasında Philharmonia
Orkestrası ve Claus Peter Flor ile
Dvorak'ın Te Deum'u ile Carlo Maria
Giulini yönetiminde Verdi'nin
Requiem'i yer almaktadır.
Kuruldugu yıldan beri 1 9. yüzyıl koro
repertuarını en iyi yorumlayan koro
olarak ün yapan topluluk ayrıca
Tippett, Petrassi, Prokofıef,
Rahmaninof, Şostakoviç, Part, Ligeti ve
Szymahovwski gibi 20. yüzyıl
bestecilerinin eserlerini de büyük
başarıyla seslendirmektedir.

Karajan, Klemperer, Maazel, Mehra,
Muti, Ozawa, Sawallisch, Sinopoli, Solri
and Szell. It has made fıfry dassic
recordings and received fıve awards from
rhe Arnerican National Academy of
Recorded Arrs and Science for the best
choral recording of the year.
The Chorus is in grear demand overseas,
where ir has had the honour of
appearing ar numerous hisroric
occasions: gala concerts in Parma and
Florence to celebrare, respecrively, rhe
1 50rh anniversary of Verdi's birrh and
Toscanini's centenary; concerrs in Paris
and London wirh the Ürehestre de Paris
ro celebrare Brirain's entry into the EEC
and in Amsterdam ro celebrare the
cenrenary of the Concerrgebouw i n
1 988. In Ocrober 1 990 it was invited to
rerurn to La Scala, Mi lan for three
concerts with Carlo Maria Giulini. Ir
has also raken part i n many of the major
European Festivals, as well as special
events such the Prince of Wales'
"Symphony for the Spire" at Salisbury
Carhedral and Luciano Pavarotti's two
concerts in the United Kingdom. This
season the Chorus has performed with
the Pirrsburgh Symphony and Lorin
MaazeL Ir has also had rhe pleasure of
performing with James Levi ne i n
Mahler's Third Symphony, Berlioz' La
Daronation de Faust and, more recently,
in Brahms's Ein Deursches Requiem.
Future plans include performances with
the Philharmonia ürehescra of Dvorak's
Te Deum conducted by Claus Peter Flor
and Verdi's Requiem with Carlo Maria
Giulini.
During che past ren years the repertoire
of the Chorus has grown outwith the
1 9th century masrerpieces, on which its

• The Philharmonia Chorus was

formidable reputation is based, to

founded by W alter Legge in 1 95 7 ro

encompass 20th century works by

record Beerhoven's Ninth Symphony

compasers as di verse as Tippett,

wirh the Philharmonia Orchesrra, rhus

Petrassi, Prokofıev, Rachmaninov,

complering the hisroric

Shostakovich, Part, Ligeti and

Klemperer/Beerhoven cycle. David Hill,

Szymanowski.

Master of Music ar W i nehester
Carhedral, the current Chorus Master
and Arrisric Director, is rhe fırsr Briron
ro hold the post, following the
disringuished line of Wilhelm Pirz,
Norbert Balarsch and Horsr Neumann.
The Chorus appears wirh the world's
leading conducrors and orchesrras. Its
conducring role of honour i ncludes
Beecham, Boulez, Giulini, Hairink,

J O H N G I BBONS
Son üç yıldır Philharmonia
Korosu'nda şef yardımcısı olarak
görev yapan John Gibbons,
Cambridge'de Queens Koleji'nde,
Kraliyet Müzik Akademis'nde ve Sihirli
Flüt ile Eugene Onegin'in gösterilerini
yönetti!i Kraliyet Müzik Koleji'nde
•
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eğitim gördü. Hensel ve Gretel (Galler
Ulusal Operası), Gianni Schicchi,
Cavalleria Rusticana ve Rigoletto
(Opera Europa), Nabucco, ll
Trovatore, Madam Butterfly, Saraydan
Kız Kaçırma, Sihirli Flüt, Don
Giovanni, Cosi fan Tutte, Sevil
Berberi, Haydn'ın Ay Üzerinde bir
Dünya ve Offenbach'ın Robinson
Crusoe'si dahil onyedi operanın
seksen gösterisini yönetti. Ayrıca
Prokofıefin Ekim Kantat'ının tümünün
Philharmonia Orkestrası tarafından
plağa ilk kaydı sırasında Neem Jarvi'nin
ve geçen Ağustos ayında da "Coming
through Slaughter" adlı eserin
Kultürel Endüstri tarafından
gerçekleştirilmesi sırasında da Odaline
de la Martinez'in yardımcılığını yaptı.
Bu yıl ise Percy Grainger'in orkestra
ve koro eserlerini Philips için yeniden
plağa dolduran John Eliot Gardiner ile
birlikte çalıştı; Kraliyet Ulusal
Tiyatrosu'nda yapılan Prudential Sanat
Ödülleri dağıtım töreninde Lontano
adlı eseri yönetti. John Gibbons,
Londra'da Opera Europa'nın
sergileyeceği Leoncavallo'nun Palyoço
operasıyle birlikte Donizett'nin ender
seslendirilen operası Betly'yi
yönetecektir.
• John Gibbons scudied ar Queens'

College, Cambridge, che Royal
Academy of Music and che Royal
College of Music where he conducced
performances of Die Zauberflöce and
Eugene Onegin. He has conducced over
80 performances of 1 7 opera i ncluding
Haensel and Grerel for Welsh National
Opera, Gianni Schicchi, Cavalleria
Rusticana and Rigolerto for Opera
Europa, as well as Nabucco, I l
Trovatore, Madam Butterfly,
Entführung aus dem Serail , Die
Zauberflöre, Don Giovanni, Cosi fan
Tutte, The Barber of Sev ille, Haydn's A
World upon a Moon and Offenbach's
Robinson Crusoe. He assisred Neeme
Jarvi with che premiere eecording of the
complete October Camata by Prokofıev
with the Philharmonia ürehescra and
last August assisted Odaline de la
Martinez with Cultural Industry's
production of Coming Through
Slaughter. This year he assisted John
Eliot Gardiner i n a new Philips
eecording of choral and orchesrral works

varyasyonlada süslenmiştir. Bu zarif
ana tema, tek düze bir ritm eşliğinde,
the Ares ceremony at the Royal National ancak motifın tekrar her ortaya
çıkışında periyodik bir düzensizlikte
Thearre. He will be conducring Opera
belirtilir... 3. Bölüm 3/4'1ük ölçüde,
Europa in a double-bill comprising
neşelice (AIIegretto) tempoda bir
Donizetri's rarely heard opera Betly
Menuet'tir. Basit görünüşlü tema, zarif
rogerher with Leoncavallo's I Pagliacci
ve ince şekilde, timpaninin çok hafif
at che end of this year's Halland Park
(pianissimo) efektleriyle desteklenerek
Thearre season in London.
işlen ir. Trio bölmesi ise oldukça geniş
tutulmuştur ... 4. Bölüm 4/4'1ük ölçüde,
Haydn: Senfon i N o . l O 1
canlı (Vivace) tempoda neşeli, kaygısız
olmakla birlikte teknik olarak
Senfoni stiline gerçek senfonik anlamı
mükemmel gelişen bir fınaldir. Bu
kazandıran ve otuz yıl içinde 1 04
serbest Rondo formundaki fınal, yine
senfoni yazan Haydn'ın No.93'ten
No. l 04' e kadar olanları Londra
çok rahat bir Fugato bölümle zirveye
ulaşırken, tümüyle çok kolay bir
Senfonileri adını taşır ve bestecinin
eğlence müziği izlenimi veren bu
deyimine göre de, hayatının en mutlu
ustaca yazılmış eseri sona erdirir.
günlerinin ürünüdür. Londralı
(Süre 28')
emprezaryo ve kemancı Johan n
Salomun'un siparişi üzerine bu
senfonileri besteleyen Haydn, ayrıca
Mozart: M es No. 1 4
geniş bir arisketrat kütlesiyle ilk kez
Mozart'ın yazdığı dini müzikleri
karşılaşmış, onların saygın bir masa
konuğu olumuştu. Bu durum,
(Orataryo, Mes, Motet, Requiem),
Avusturya'da bir hizmetkar sıfatıyla
onun opera ve enstrümantal
eserlerinin gölgesinde kalmış olmasına
çalışan Haydn'ı daha da mutlu kılmış;
59 yaşındaki bestecinin senfonik
rağmen, bestecinin tüm verimi içinde
formunu daha büyük, gösterişli, etkili
değerli bir yere sahiptir. Mozart, belki
hatta sansasyonel düzeye ulaştırmıştı.
de dünya görüşünün neşeli ama
Onun No.99 Senfonisinden üç hafta
duygulu yapısıyla, tüm dini eserlerini
sonra, 3 Mart 1 794 yılında ilk kez
pratik kullanım için yazmıştır. Bunların
seslendirilen No. l O 1 Re Majör
hepsini de Salzburg Piskoposluğu
Senfonisi "Saat" adını taşır. 1 792
hizmetinde çalışırken bestelemiştir.
Haziranında Londra'dan ayrılarak,
Genç konsertmayster ve saray
kendisine takdim edilen genç
organisti Wolfgang Mozart'ın görevleri
Beethoven ile görüştüğü Bonn
arasında tabii ki, en başta kilise için
üzerinden Viyana'ya giden Haydn,
dini eserler yazmak geliyordu ve o
Londra için istenilen iki senfonisinin çağlarda da Biber, Eberlin, Leopold
No.99 ve 1 O 1 - taslaklarını hazırlamıştı. Mozart, Adlgasser ve Michael Haydn
Bu iki senfonisinde ustalığının
gibi Salzburglu bestecilerin
zirvesinde olan Haydn, hem ününü
oluşturduğu bir Salzburg Kilise Müziği
korumak, hem de üstün karmaşık
stili vardı. 1 772'den beri Salzburg
senfonik form ile melodik kolaylığın
Başpiskoposu olan H. Colloredo ise,
uyumunu gözetmek istemişti. Bu arada
No. l O 1 Senfonisinde ilk ve son
bölümler arasındaki tematik bağlılığı
kurmuş; orta bölümlere daha çok
kişilik sağlamıştı. Esere verilen Saat adı
da, ikinci bölüm Andante'deki aynı
tempoda düzenli rakkas benzeri
eşlikten kaynaklanmıştır.
Senfoni'nin 1 . Bölümü, ağır (Adagio)
tempoda kısa bir girişle başlar. 6/S'Iik
ölçüde giren çok hızlı (Presto) bölme
ise saray eğlence müziği havasındadır...
2. Bölüm ağırca (Andante) tempoda,
2/4'1ük ölçüde, bir lied formunda
by Percy Grainger and conducred

Lonrano at the Prudenrial Awards for
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XIV. Papa Benedict'in emirleri
uyarınca Hes'lere belirli kısıtlamalar
koymuştu. Mozart bu kısıtlamalara
karşı, her zamanki ateşli
davranışlarıyla, yazılı itirazda
bulunmuşsa da başarılı olamamış ve
kendinden önceki ustaların yazdı�ı
formda, ça�ının stiline uygun, ama
güney Alman Katelik Kilisesi
anlayışında, daha neşeli ve daha ışıklı
Rokoko tapınakları için bestelemiştir.
Ba�nazlıktan uzak, do�al havadaki bu
mesleri, piskoposun iste�i üzerine
kısıtlı yapıda, özet, 45 dakikayı
aşmayan sürelerdedir.
Mozart'ın onaltı Mes'i içinde, 1 779'da
yazılan K.3 1 7 Taç Giyme Mesi ise artık
onun gençlik eserleri arasında de�ildir.
Mannheim ve Paris yolculu�unun
sonunda, bir yıl önce aşık oldu�u
Aloysia Weber ile anlaşmak için
u�radı�ı Münih'te reddedilince,
istemedi�i halde, Salzburg'a dönmüş,
Ocak ayı içinde Do Majör Mes'e
başlamış ve 23 Mart 1 779'da
tamamlamıştır. Bu Mes özel bir tören
için bestelenmiş ve bu nedenle de
üfleme çalgılara daha çok önem
verilmiştir: Salzburg yakınındaki,
hacıların ziyareti nedeniyle ünlü Maria
Piain kilisesinde mucizevi kutsal ruha
taç giydirilişin yıldönümü için yazılan
Mes, böylece "Taç Giyme" (Krönungs)
adıyla anılmaya başlanmıştır. Ancak
yakın zamandaki araştırmalar, eserin
bu amaç için yazıldı�ı konusunda bazı
şüpheler yaratmıştır: Maria-Piain
hacılar kilisesindeki bu törenler,
Paskalya'dan sonraki beşinci Pazar
günü yapılmaktadır ve dolayısıyla
Hes'in yazılışı ile, Haziran ayında
yapılan bu kutsal tören arasında aylar
bulunmaktadır. Ayrıca kilisesinin içi, bu
büyük kadroyu alabilecek genişlikte de
de�ildir. Bu "Taç Giyme" adı da,
Hes'in 1 79 1 'de Prag'da kral ll.
Leopold'un taç giyme töreninde,
Antonio Salieri yönetiminde çalınması
nedeniyledir.
Iki obua, iki korno, iki trompet,
timpani, ayrı trombonlar, org, yaylı
çalgılar, koro ve dört solo ses
(soprano, alto, tenor ve bas) için
yazılan eserde özellikle senfon ik yapı
dışında, solo sesiere bir operadaki gibi
görevler verilmiştir. Ancak tüm bu
güçlü kadroya karşın Hes'in yine de
neşeli, halka yakın bir havası vardır.

est spiritu Sancto" (Ve Kutsal Ruh
Ayrıca süresinin kısa oluşu yanında,
solo partileriyle bir "Konser Mesi"
tarafından kabul edildi) cümlesinde ise,
stilindeki eser tını zenginli�i. çok dar
mistik bir anlatımla sürdinli kemanları
alanda bile etkili olan müzikal fikirleri,
ustalıkla kullanmıştır. Buradaki
soprano solo ise tahta üfleme
koro ve solistlerin çok ustaca
kullanımı ile de ilgi çekerek, bestecinin çalgıların serbestçe eşili�inde
güzelleşirken, "Crucifıxus" (Haça
önceki tüm meslerini gölgede bırakır.
Bundan başka Mozart, ilerdeki
geriliş) cümlesi koronun üzgün, sert
unison (teksesli) girişiyle karşıtlık
operalarını müjdeleyen sayfaları da
oluşturur. Bu orta bölme, canlı
sergiler. Do�al akışı ve problemsiz
başlangıç ve sonia çerçevelenirken
görünmesi yanında Hes'in ayrıntıları
çok ustaca de�erlendirilmiştir. 1 .
bitişte yine füg kullanılmaz... 4. Bölüm
Sanctus'ta koronun "Sanctus" (Kutsal)
Bölüm "Kyrie", metne uygun olarak
üç bölmelidir: Koronun söyledi�i ilk ve ça�rıları ise, yaylı çalgıların sürekli
(ostinato) eşli�i üzerine kurulmuştur...
son bölmeler tanrıya yalvarışı anlatır;
5. Bölüm Benedictus dans eden,
orta bölme "Christe elesion" ise solo
neşelice (AIIegretto) tempoda, lirik
soprano ile solo tencra ayrılmıştır ve
akıcılıkta ve kırsal bir havadadır. Dört
obua tarafından usta bir kontrpuanla
solo sesin ön planda oldu�u bölüm,
desteklenir. Akıcı tempo ile de, bu
bölmenin şarkı söyler (cantabile) tavrı koronun özgürce "Hosanna" ça�rıları
ile kesintiye u�rar... 6. Bölüm Agnus
vurgulanır. Mozart ayrıca Hes'in son
Dei, Hes'in en güzel bölümü olarak
cümlesi "Dona nobis pacem" (Bize
kabul edilir. Buradaki (Andante
sulh ver) cümlesinde Kyrie'nin
başlangıç müzi�ine tekrar yer verecek, Sostenuto) fazla hızlanmayan, a�ırca
tempodaki "Agnus Dei" (Tanrının
eserin dini fonksiyonunu aşan bir
kuzusu) cümlesiyle başlayan soprano
zyclic (dönemsel) anlayışı
solosunu Mozart ilerde, 1 786'da
kullanacaktır. Girişteki bu "Kyrie
elesion" teması, onbir yıl sonraki Cosi Figaro'nun Dü�ünü Operasında
fan Tutte (Bütün kadınlar böyle yapar) Kontes'in "Deve sono" aryasında
de�erlendirecektir. Önce solo
operasında Fiordiligi'nin "Come
kuartetin başlattı�ı "Dona nobis
scoglio" aryası olarak tekrar
pacem" cümlesi ise koronun canlı
belirecektir ... Allegro con spirito
girişi ile eseri sona erdirir. (Süre 26')
tempodaki canlı ve kıvrak 2. Bölüm
Gloria ise, gelene�e uygun olarak üç
KYRIE
bölmelidir ve koro ile solistler bir
Kyrie eleison.
yarışma içindedir. Böylece bu geniş
Christe eleison.
kapsamlı metin, geçici olarak biraz
yumuşatılırken cümleler birbirinden
Kyrie eleison.
belirgin biçimde farklılaşır. "Qui tollis
GLORIA
peccata mundi" (Dünyanın tüm
Gloria in excelsis Deo.
günahını taşıyorsun) cümlesi ise
Et in terra pax
bölümün merkezidir. "Quinam tu
hominibus bonae voluntatis.
solus sanctus" (Çünkü yalnız sen
Laudamus te.
kutsalsın) cümlesinde ise bir tekrar
(reprise) öngörülür. Mozart, gelene�e Benedicimus te.
Adoramus te.
uygun olarak "Amen" (Amin)
cümlesinde yer alan fınal fügünü, form Glorifıcamus te.
Gratias agimus tibi
kaygısıyla kullanmamış, daha sade bir
propter magnam gloriam tuam.
bütünlük gözetmiştir... Chaconne
Demine Deus,
temposuyla (Tempo di Ciaconna) ile
Rex coelestis,
başlayan, sonra vazgeçermiş gibi
Deus Pater omnipotens.
kesilip devam eden 3. Bölüm Credo
Demine Fili unigenite,
rahat bir rondo formundadır. Mozart
burada oldukça renkli bir anlatıma yer Jesu Christe.
Demine Deus,
vermiştir. Mesela "Descendit de
Agnus Dei,
coelis" (Cennetten aşa�ı indi)
cümlesini, polifonik biçimde inişi taklit Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
ederek canlandırmış; "Et lncarnatus
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miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus,
Jesu Christe.
Cum Saneta Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.
CR EDO
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum
ante omnia saecula.
Deum de Deo,
lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de coelis.
Et incarnatus est
de Spiritu Saneta
ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifıxus etiarn pro nobis:
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die
secundum scripturas.
Et ascendit in coelum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos:
cujus regni non erit fınis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivifıcantem:
Qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorifıcatur:
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confıteor unam baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem
mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.

Amen.
SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.
BENEDICTUS
Benedictus qui venit
in namine Domini.
Osanna in excelsis.
AGNUS DEl
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
dona nobis pacem.
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AVUSTURYA-MACARiSTAN HAYDN ORKESTRASI
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AUSTRO-HUNGARIAN HAYDN ORCHESTRA
THE PHILHARMONIA CHORUS
ADAM FISCHER, şef conductor

Haydn: Mevsimler

JOHN GIBBONS, koro şefi chorus master
Joseph Haydn bu ikinci büyük
--------ı oratoryosunu, ilki Yaratılış'tan hemen
IBOLYA VEREBICS, soprano
sonra bestelemeye başladı; 1 799 ile
HELMUT WILDHABER, tenor
1 800'de, iki yorucu yıl çalıştıktan
sonra tamamladı ve eser ilk kez 24
JOHANNES MANNOV, bas bass
Nisan 1 80 1 'de, sonra da 27 Nisan ve
1 Mayıs günlerinde Viyana'nın
Schwarzenberg sarayında özel olarak
temsil edildi. Bir- iki hafta sonra da
imparatorluk sarayında, kraliçe Maria
Theresia'nın da katılımı ile söylendi.
29 Mayıs 1 80 1 'de ise resmen
Redoutensaal'in büyük salonunda
Viyanalllara sunuldu. Oratoryonun
metni, ilki gibi Ingilizce'den çevrilmişti:
Mevsimler, asıl adıyla "The Seasons"
Ingiliz yazar James Thomson'un ( 1 7001 748) 1 726'da yayınlanmış bir eseriydi
ve Thomson humanist bir anlayışla,
M.Ö 1. yüzyılda yaşamış olan Romalı
şair
Virgil'i örnek almıştı: Thomson
]oseph Haydn ( 1 732-1809)
doğanın
köy hayatı üzerine etkisini
Mevsimler The Seasons (Hob H 2 1 /3)
ahlak yönünden ele almış, tabiatın
1. likbahar The Spring
köylüdeki yansımasını izlemişti. Haydn
No. la- GiriJ 1 Introduction (Lttrgo-vivace)
ile
aynı yaşlarda olan diplomat, saray
No. 1 b- Recitative (Siınon-Lucas-Hanne): Seht, wie der strmge Winter.
kütüphanecisi,
amatör olarak beste de
No. 2 - Kiiylülerin Korom 1 Choms ofPeasants: Komm ho/der Lenz.
yapan Gottfried van Swieten ( 1 734No. 3 - Recitative (Simon): Vom Wideler strahlet jetzt.
No.4 - Aria (Simon): Schon ei/et froh
1 803) Londra'da bulunduğu sırada bu
No.5 - Recitative (Lucas): Der Lttndınann hat sein Werk vollbracht.
metni bulmuş, Almancaya çevirmiş ve
No. 6 - Terzetto ve Koro 1 Trio and Chorus: Sei nun gnaedig.
Haydn'a ulaştırmıştı. Ancak despot
No. 7 - Recitative (Hanne): Erhôrt ist unser Flehn.
yapıda olan Van Swieten, çabucak bir
No. B - Neje Şarkısı 1 Song of)oy: O wie Lieblich.
başarıya ulaşmak istiyor, hatta
No. 9 - Koro 1 Chorus: Ewiger, maechtiger, gütiger Gott!
Haydn'a müzik yönünden öğütler de
II.Yaz The Summer
veriyordu. Dehanın ilk şartı olarak
No. 1 0- Recitative (Lucas-Simon): In grauem Schleier.
çalışmayı şart koşan Haydn, ilk kez
No. 1 Ja-Aria (Simon): Der mımtre Hirt.
yakınıyor, 67 yaşın verdiği yorgunlukla
No. 1 1 b-Recitative (Hanne): Die Morgenrô"te bricht hervor.
isyan ediyordu. Yan Swieten'in işe
No. 12- Terzet/o ve Koro 1 Trio and Chorus: Sie steigt herauf, die Sonne.
karışması bazen büyük kavgalara da
No. 13- Recitative (Simon): Nun regt und bewegt sich alles.
neden oluyordu. Eser bittiği zaman
No. 1 4- Recitative (Lucas): Die Mittagssomıe brennet jetzt.
No. l5- Cavatina: Dem Druck erliegt die Natur.
Haydn'ın başı ateşten yanıyordu ve bu
No. 1 6- Recitative (Hanne): Willkoınnıen jetzt, o dunkler Hain.
olayı, fantezisinin sürekli notalarla ve
No. l l - Aria (Hanne): Welche Lttbımgfür die Sinne!
müzikle meşgul edilmesini hayatının en
No. I B- Recitative (Simon): O seht! Es steiget.
büyük işkencesi olarak tanımlıyordu.
No. 1 9- Koro 1 Chorus: Ach, das Ungewitter naht!
Hatta, "Mevsimler'i hiç
No. 20- Terzetto ve Koro 1 Trio and Choms: Die diisteren Wolken trennen sich.
yazmamalıydım" diyordu.
Haydn uzmanı Karl Geiringer'in
herbiri bir bütün kantat olarak
nitelendiği dört bölümlü Mevsimler,
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lll. Sonbahar The Autumn
No.2 1a-Giri; 1 Introduction
No. 2 I b-Recitative (Hanne):Was durch seine Blüte.
No. 22- Recitative (Lucas-Simon): Den reichen Vorrat führt er nun.
No.23- Terzetto ve Koro 1 Trio and Chorus: So lohnet die Natur.
No.24- Recitative: Seht, wie zum Haselbusche dort.
No.25- Düet (Lucas-Hanne) 1 Duet: Ihr Scho·nen aus der Stadt.
No.26- Recitative (Simon): Nun zeiget das entblb'sste Feld.
No.27- A ria (Simon): Seht au/ die breiten Wiesen hin!
No.28- Recitative (Lucas): Hier treibt ein dichter Kreis.
No.29- Koylülerin ve Avcıların Korosu 1 Chorus of Peasants and Hunters: Ho·rt das
No. 30- Recitative: Am Rebemtocke blinket jetzt.
No. 3 1 - Koro 1 Chorus:]uche! ]uche! der Wein ist da.

IV. Kış The Wincer
No.32- Giri; 1 Introduction (Adagio)
No. 33- Recitative (Simon-Hanne): Nun senket sich das blasse]ahr.
No.34- Cavatina: Licht und Leben sind geschwaechet.
No. 35- Recitative: Gefesselt steht der breite See.
No.36- A ria (Lucas): Hier steht der Wand'rer nun.
No.3 7- Recitative: So wie er naht.
No.38- Şarkı (Hanne) ve Koro 1 Song (Hanne) with Chorus: Knurre, schnurre
No. 39- Recitative (Lucas): Abgesponnen ist der Flachs.
No.40- Şarkı (Hanne) ve Koro 1 Song (Hanne) with Chorus: Ein Maedchen
No. 4 1 - Recitative (Simon): Vom dürren Oste dringt.
No.42- A ria (Simon): Erblicke hier, betbrter Memch.
No. 43- Recitative (Simon): Die bleibt allein.
No.44- Terzetto ve Çifte Koro 1 Trio and two Chorus: Dann bricht der grosse Morgen an!
1 6.7. 1 995,

Aya Irini Müzesi,

1 9.00 Hagia Ei reni Museum, 7 .00 pm

Breitkopf yayınevindeki ilk basımında
Oratoryo başligını taşımıyordu. Birbiri
ardına biraz gevşek şekilde sıralanan
bu dört mevsimde Haydn, koroyla
beraber üç soliste yer vermiş, Kış'ın
sonunda ise ayrı bir koro daha
kullanmıştır. Her mevsimin başında da
enstrümantal bir giriş öngörmüş,
bunlarda da yıllarının büyük senfonik
deneyimini degerlendirmiştir.
Solistlere verilen "Resitatif' ve "Arya"
bölümleri ise onun estetik anlayışını
yansıtır: Metnin müzikle yansıması
olan Resitatifte Haydn, Bach gibi
ruhsal bir gerilimi öngörmez;
yükselen, alçalan melodi çizgilerinde
hareketlerin dinarnitini gözetir.
Metnin bestelenmiş şekli olan
Arya'larında ise statik, duragan
prensipleri sergiler, onları tasvirde
kullanır. Böylece lirik ve bir ilahi
biçimine yaklaşan hayranlıkla, sevgiyle
doga anlatılırken, Haydn biraz da
kendi çoçuklugunun geçtigi kırsal
çevreyi, güney Avusturya'nın
düzlüklerini, tarlalarını, baglarını
anımsar. Eserin baş kişileri de
köylüdür: Koro da köylüler, ya da
avcılar korosu olarak görünür. Üç
solistten Simon (Bas) topratı kiralayıp,
işleten marabadır. Onun kızı olan
H anne -Ingilizce aslında Jane- soprano
partisini üstlenir; diger genç köylü
Lucas (tenor) ise Hanne'nin
sevgilisidir.
1 . Bölüm ILKBAHAR tohum ve ümit
mevsimidir. Girişteki orkestra müzigi
önce buruk, minör tonda kıştan
bahara geçişi yansıtır (No. l a): Agır
(Largo) tempoda, dört ölçü süren
"Sol-Fa-Mi Bemoi-Re" sıralaması
teksesli (unison) olarak yaylılar ve
fagot tarafından çalınırken kışın
boşlugu, buzlu yalnızlıgı dile getirilir.
Bunu izleyen canlı (Vivace) tempoda
bir koşuşturma, sanki çılgınca bir
didişme zirveye ulaşınca üç solistin
resitatifı duyulur: "Belalı kışın uzaktaki
kutba çekip gittigini seyredin"
(No. l b). lik koroda köylüler yalın bir
halk müzigi benzeri havada, "Gel
kutsal bahar" sözleriyle sevinçlerini
belirtirler (No.2). Orta bölmeye kızlar
ve kadınlar koros.u katılır; erkekler
korosu ise onları ihtiyatlı olmaya
çagırırken müzikte, kışın minör
armonileri ve disonansları belirerek
karşıt bir ortam yaratır. Simon'un
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tınıları, ü ç solistin kolcratur tarzda
süsledigi koronun "Aievli görkemiyle,
muhteşem ışıltısıyla" sözlerini içeren
büyük övgüsü, "Varol ey Güneş,
Varol!" diye kutlanır (No. l 2). Sabahın
serinligi hemen öglen sıcagına
dönüşmüştür. Parlak aydınlıkta, sıcak
Mi majör tonalitedeki agır (Largo)
resitatifte (No. l 4) Lucas havanın
agırilgından yakınır. Hanne ise,
resitatifinde (No. 1 6) "Karanlık
korunun serin gölgesi"ni övdükten
sonra, "Ne kadar ferahlatıcı duygu"
diye başlayan pastoral aryasını söyler
(No. l 7). Bu aryaya solo obua eşlik
"Köylü mutlu şekilde tarlasına gitmek
ederek bu kırsal havayı destekler.
için acele ediyor" diye başlayan aryası
Birden ortam degişir: Karanlık,
(No.4) ise saf bir doga sevgisi yansıtır: ürkütücü, armoniler belirir; bastırılmış
Haydn burada şakacı bir tavırla,
pizzicato'larla uzaktan gök gürültüleri
sabanını ıslıkla süren köylüyü, Süpriz
belirir. Orkestra birden susar. Bu
Senfonisinin 2. Bölümünün ünlü
"Genel Sus" adeta bir ölüm sessizli�i
ezgisiyle canlandırmıştır. Köylünün
yaratır. Aniden bir şimşek çakar;
işinin sona erdigini söyleyen Lucas'ın
flütün bir staccato figürle bunu
resitatifinden (No:S) sonra köylülerin
canlandırmasından sonra fırtına başlar.
korosu ve üç solist tanrının
Kromatik geçişlerle gelişen bu Do
kutsamasını ister; ya�murun
minör tondaki bulanık hava koronun,
sulamasını, rüzgarın yumuşamasını,
"Ah, fırtına yaklaşıyor" sözleriyle
güneşin parlakligını arzulayan dinsel ve vurgulanır (No. l 9). Sonra fırtına yavaş
törensel hava agırlıklı ilginç bölüm
yavaş diner; müzigin gücü giderek
dikkati çeker (No.6). "Ah! ne sevimli" azalırken (Diminuendo) uzakta yine de
diye Hanne'nin başlattıgı Neşe Şarkısı
şimsekler çakmaktadır. Bu kromatik
(No.B) ise ışıklı, parlak bir araniüzigi
gelişim yerini temiz, sakin Do majör
gibidir. Üç solist, gençlik korosuyla
tınılara bırakırken, kırda taze bir hava
dönüşümlü olarak bu mutlulu�u
belirmiş gibidir. Üç solistin
yansıtır. I lkbahar, tüm katılımla
oluşturdugu "Terzetto" ve koro
söylenen, güçlü armonik de�işimlerle
akşamın barış dolu ortamını duyurur;
agır ve törensel (Maestoso) başlayıp
tarladan dönen sıgırı trombon
neşeli (AIIegro) bir füge dönüşen
canlandırırken, bıldırcın eşini arayarak
"Sonsuz, kudretli, merhametli Tanrı"
öter; a�ustos böceklerinin cırlayışını
(No.9) bölümüyle sona erer.
flüt canlandırır ve çan sesleri
(Süre 33')
yankılanır. (Süre 37')
2. Bölüm YAZ , bir yaz gününün
3. Bölüm SONBAHAR bir üçlü
sabahtan akşam saatine kadar olan
(Triptikon) biçiminde düzenlenmiştir:
tasviridir. Do minör tonlarda gezinen
Hasat, av ve ba�bozumu bu mevsimin
kısa bir Prelüd, uzaklaşan geceyi ve
bayramlarıdır. Üç solistin "Doganın
yeni günün kızıllıgını yansıtır. Obuanın
çalışmayı ödüllendirdigi"ni belirten,
çaldıgı neşeli horoz ötüşü, üç kez
hasatı öven sözleri koroda bir füg
tekrarlanır. Bu "ku-ku-ri-ko" çagrısı
biçiminde yansır (No.23). Daha sonra
önce beşli, sonra altılı, en sonda da
şaka ve e�lence başlar: Lucas
yedili aralıga yükselir. Ardından çoban Hanna'sını över: "Doganın kızı ne allık,
borusu duyulur. Simon, huzurlu
ne de pudra tanımaktadır"; Hanna da
tavırdaki aryasında (No. ( 1 ) "Uyanık
bu düette (No.25) onun altın gibi
çobanın mutlu sürüyü topladı�ını"
kalbini metheder. Sona do�ru
anlatır. Kısa bir koro bölmesiyle,
ciddileşen, agır (Adagio) tempoda
peslerden kromatik olarak yükselen ve aşklarını belirtirler. Av sahnesi ise,
tüm orkestranın da katıldıgı güçlü bir
Simon'un La minör tondaki ilginç
kreşendoyla güneşin doguşu çizilir;
aryası (No.27) ile açılır: "Geniş
akıcı keman pasajları, parlak trompet
etiaklara bir bakın! Köpegin nasıl iz

sürdüğünü görün". Yaylı çalgıların canlı
hareketlerle, basların gürültülü
yuvarlamalada vurguladıkları sahnede,
kuşun kalkışı, fişekierin patlayışı etkili
bir anlatımla çizilir. Ürkmüş tavşan
küçük bir resitatifle (No.28)
canlandırılırken, muhteşem boynuzlu
geyik köylülerin ve avcıların korosuyla
belirtilir (No.29) ve avcıların zafer
çıglıkları ile pekiştirilir. Bölümün sonu
ise neşeli ve çoşkulu kutlanan
bagbozumuna ayrılmıştır. Üçlünün bir
resitatifle (No.30) belirttiği "sulu üzüm
taneleri" fıçılarla getirilmekte, neşeli
bir çalışmayla işlenmektedir. Bunu
izleyen koro (No.3 1 ) "Yaşasın! Şarap
hazır" çagrıları ile başlar: Flütler,
kemanlar başdöndürücü oyun havaları
çalmakta, tulum (gayda) sesleri
duyulmakta, gırtlaklar yırtılırcasına bu
Diyonisos'vari finali kutlamaktadır:
"Yaşasın onu olgunlaştıran topra�ımız;
yaşasın onu koruyan fıçı, yaşasın onu
akıtan testi!" (Süre 36')
Mevsimler'in 4. ve son Bölümü KIŞ,
sisli ve karanlık bir havayla başlar:
Enstrümantal girişte agır (Adagio)
tempoda, yine kromatik yaklaşan Do
minör armonilerle durgun do�a
canlandırılır (No.32). Simon (No.33)
ve Lucas'ın (No.35) bu agır havayı
tanımlayan resitatiflerinden sonra
Lucas, nefes almadan çok hızlı (Presto)
bir tempoda "Derin karda yolunu
kaybeden yolcular"ı anlatır (No.36):
"Yorgun ve donmak üzere olan
yolcular, uzaktaki ışıgı farkederek
kulübeye yönelirler". Ortam birden
degişir: Sıcak bir odada yün igrilmekte,
konuşulmakta, şarkı söylenmektedir.
Bir "Çıkrık şarkısı" vızıldayan yaylı
çalgılada -bas çalgıların Sforzato
vurgulamalada ritmik ayak
hareketlerini belirlemeleri eşliginde
Hanne ile kızlar korosu tarafından
canlandırılır (No.38). Bundan sonra
yine Hanne, bir köylü kızın bir soyluyu
sevmesini anlatan alaycı şarkıyı koronun nakaratlarda katılımı ile
söyler (No.40). Simon ise biraz da
felsefe içeren, yaşamın mevsimlerin
sırasına göre ölüme ulaşan evrelerini
anlatan aryasını söyler (No.42):
"Buraya bak, aldatılmış insan; hayatının
tablosuna bak, Soluk kış yaklaşmakta
ve sana açık mezarı göstermekte".
Fani oluşun sonsuzluğa yenilmesi
umudu finalde egemen olur gibidir:
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No.3 Recitative: SIMON
Aydınlık, berrak Do majör tonalitede
trompetler "Büyük sabahın doğuşunu" Vom Widder strahlet jetzt
Die helle Sonn' auf uns herab.
müjdeler. Mutlu bir saflıkla dinsel bir
Nun weichen Frost und Dampf
ortam kaynaşmıştır. Üç solistin
Und schweben laue Dünst' umher;
Terzetto'su ve iki koro birden,
Der Erde Busen ist gelöst;
"Cennetin kapılarının açıldığını,
Erheitert ist die Luft.
Tanrı'nın oturduğu kutsal dağın
göründüğünü" haber verir. Koro sorar
No.4 Aria: SIMON
"Bu kapılardan kim geçecektir?" Üçlü
Schon eilet froh der Ackersmann
cevap verir: "Iyilik yapan ...
Zur Arbeit auf das Feld,
Dudaklarından doğruluk akan ...
In langen Furchen schreitet er
Fakiriere ve sıkıntıya düşenlere yardım
Dem Pfluge flötend nach.
eden ... " Sırayla birinci koro ve ikinci
In abgemessnem Gange dann
koronun soruları ve üçlünün cevabı
Wirft er den Samen aus,
adeta dinsel bir tören havası
Den birgt der Acker treu
oluşturur. Haendel'i anımsatan bir
Und reift ihn bald
koral füg eseri sona erdirir. (Süre 20')
Zur gold'nen Frucht.
1 . Der Frühling (Ilkbahar The Spring)
No. l a Giriş Introduction
No. l b Resitative: SIMON
Seht, wie der strenge Winter flieht!
Zum femen Ople zieht er hin
lhm folgt auf seinen Ruf
Der wilden Stürme brausend Heer,
Mit grasslichem Geheul.

No.S Recitative: LUKAS
Der Landmann hat sein Werk
vollbracht
Und weder Müh noch Fleiss gespart;
Den Lohn erwartet er
Aus Handen der Natur,
Und fleht darum den Himmel an.

LUKAS

Trio and Chorus

Seht, wie vom schroffen Fels der
Schnee
In trüben Strömen sich ergiesst!
HA NNE

No.6 Terzetto ve Koro

No.8 Neşe Şarkısı Song of]oy:
HA NNE

O wie lieblich ist der Anblick
Der Gefılde jetzt!
Kommt, ihr Madchen,
Lasst uns wallen auf der bunten Flur!
LUKAS

O wie lieblich ist der Anblick
Der Gefılde jetzt!
Kommt, ihr Bursche, lasst uns wallen
Zu dem grünen Hain!
HA NNE

Seht die Lilie, seht die Rose,
Seht die Blumen all!
LUKA S

Seht die Auen, seht die Wiesen,
Seht die Felder all!
GENÇLER KOROSU
YOUNGSTERS' CHORUS

O wie lieblich ist der Anblick
Der Gefılde jetzt!
Lasst u.ns wallen auf der bunten Flur
Zu dem grünen Hain!
HA NNE

Seht die Erde, seht die Wasser,
Seht die helle Luft!
LUKA S

LU CAS and C HOR US

Alles lebet, alles schwebet,
Alles reget sich.

Sei nun gnadig, milder Himmel!
Öffne dich und traufe Segen
Über unser Land herab!

LUKAS

LUKAS ve KORO

HANNE

Seht die Lammer, wie sie springen!

Seht, wie von Süden her,
Durch laue Winde sanft gelockt,
Der Frühlingbote streicht!

LUKAS

No.2 Koro Chorus

SIMON

Seht die Bienen, wie sie schwarmen!

KÖYLÜLER THE PEASANTS

Lass Regenguss die Furchen tranken!

LUKAS

Komm, holder Lenz!
Des Himmels Gabe, komm!
Au s ihrem Todesschlaf erwecke die
Natur!

HANNE

Lass deinen Tau die Erde wassern!

Lass deine Lüfte wehen sanft,
Lass deine Sonne scheinen hell!
HANNE, LUKAS, SIMON

KIZLAR VE KADlNLAR
MAlDEN AND WOMEN

Uns spriesset Überfluss alsdann,
Und deiner Güte Dank und Ruhm.

Es nahet sich der holde Lenz,
Schon fühlen wir den linden Hauch,
Bald lebet alles wieder auf.

KORO CHORUS

ERKEKLER MEN

Frohlocket ja nicht allzufrüh,
Oft schleicht in Nebel eingehüllt,
Der Winter wohl zurück und streut
Auf Blüt und Keim sein starres Gift.
BIRLIKTE ALL

Komm, holder Lenz!
Des Himmels Gabe, komm!
Auf unsre Fluren senke dich,
O komm, holder Lenz, o komm
Und weile langer nicht.

Sei nun gnadig, milder Himmel!
Öffne dich und traufe Segen
Über unser Land herab!
Uns spriesset Überfluss alsdann,
Und deiner Güte Dank und Ruhm.
No.7 Recitative: HANNE
Erhört ist unser Flehn,
Der laue West erwarmt und füllt
Die Luft mit feuchten Dünsten an.
Sie haufen sich- nun fallen sie
Und giessen in der Erde Schoss
Den Schmuck und Reichtum der
Natur.

Seht die Fische, welch Gewimmel!
HA NNE

Seht die Vögel, welch Geflatter!
GENÇLER KOROSU
YOUNGSTERS' CHORUS

Alles lebet, alles schwebet,
Alles reget sich!
Welche Freude, welche Wonne
Schwellet unser Herz!
Süsse Triebe, sanfte Reize
Heben unsre Brust!
SIMON

Was ihr fühlet, was euch reizet,
Ist des Schöpfers Hauch.
GENÇLER KOROSU
YOUNGSTERS' CHORUS

Lasst uns ehren, lasst uns loben,
Lasst uns preisen ihn!
ERKEKLER MEN

Lasst erschallen, ihm zu danken,
Eure Stimmen hoch!
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GENÇLER KOROSU
YOUNGSTERS' CHORUS

No. l 2 Terzetto ve Koro
Trio and Chorus

Es erschallen, ihm zu danken,
Unsre Stimmen hoch!

HANNE

No.9 Koro Chorus
Hast du gelabet uns.
Ewiger, machtiger, gütiger Gott!

HANNE, LUKAS, SIMON

HANNE, LUKAS, SIMON

Von deinem Segensmahle
KORO CHORUS

Machtiger Gott!
HANNE, LUKAS, SIMON

Vom Strome deiner Freuden
Hast du getranket uns.
Gütiger Gott!
KORO CHORUS

Ewiger, machtiger, gütiger Gott!
SIMON

Ewiger!
LUKAS

Machtiger!
HANNE

Gütiger Gott!
BERABE R ALL
Ehre, Lob und Preis sei dir,
Ewiger, machtiger, gütiger Gott!
l l-Der Sommer (Yaz The Summer)
No. l O Recitative: LUKAS
In grauem Schleier rückt heran
Das sanfte Morgenlicht;
Mit lahmen Schritten weicht vor ihm
Die trage Nacht zurück.
Zu düstren Höhlen flieht
Der Leichenvögel biinde Schar;
lhr drumpfer Klageton
Beklemmt das bange Herz nicht mehr.
SIMON

Des Tages Herold meldet sich;
Mit scharfem Laute rufet er
Zu neuer Tatigkeit
Den ausgerunhten Landmann auf.
No. l l a Aria: SIMON
Der munt're Hirt versammelt nun
Die frohen Herden um sich her,
Zur fetten Weid' auf grünen Höh'n
Treibet er sei langsam fort.
Nach Osten blickend steht er dann
'
Auf seinem Stabe hingelehnt,
Zu seh'n den ersten Sonnenstrahl,
Welchem er entgegen harrt.
No. l 1 b-Recitative: HANNE
Die Morgenröte bricht hervor,
Wie Rauch verflieget das leichte
Gewölk,
Der Himmel pranget im hellen Azur,
Der Berge Gipfel irrr feurigen Gol d.

Sie steigt herauf, die Sonne, sie steigt.
Sie strahlt, sie scheint.
KORO CHORUS

Sie scheint in herrlicher Pracht,
In flammender Majestat!
Heil! O Sonne, Heil!
Des Lichts und Lebens Quelle, Heil!
O du, des Weltalls Seel' und Aug',
Der Gottheit schönstes Bild!
Dich grüssen dankbar wir!
HANNE, LUKAS, SIMON

Wer spricht sie aus, die Freuden aile,
Die deine Huld in uns erweckt?
Wer zahlet sie, die Segen aile,
Die deine Mi Id' auf uns ergiesst?
KORO CHO RUS
Die Freuden! O wer spricht sie aus?
Die Segen! O wer zahlet sie?
Wer spricht sie aus? Wer zahlet sie,
wer?
HANNE, LUKAS, SIMON

Dir danken wir, was uns ergöut,
Dir danken wir, was uns belebt,
Dir danken wir, was uns erhalt.
Dem Schöpfer aber danken wir,
Was deine Kraft vermag.
KORO CHORUS

Heil! O Sonne Heil!
Des Lichts und Lebens Quelle, Heil!
Dir jauchzen aile Stimmen,
Dir jauchzet die Natur.
No. l 3 Recitative: SIMON
Nun regt und bewegt sich alles umher;
Ein buntes Gewühle bedecket die Flur.
Dem braunen Schnitter neiget sich
Der Saaten wallende Flut,
Die Sense bliut, da sinkt das Korn.
Doch steht es bald und aufgehauft
In festen Garben wieder da.
No. l 4 Recitative: LUKAS
Die Mittagsonne brennet jeut in voller
Glut Und giesst durch die entwölkte
Luft
lhr machtiges Feu'r in Strömen herab.
Ob den gesegneten Flachen schwebt,
lm niedern Qualm, ein blendend Meer
Von Licht und Widerschein.
No. I S Cavatina: LUKAS
Dem Druck erlieget die Natur.
Welke Blumen, dürre Wiesen,
Trockne Quellen,
Alles zeigt der H iue

Wut, und Kraftlos schmachten
Mensch und Tier
Am Boden hingestreckt.
No. l 6 Recitative: HANNE
Willkommen jeut, o dunkler Hain,
Wo der bejahrten Eiche Dach
Den kühlenden Schirm gewahrt,
Und wo der schlanken Espe Laub
Mit leisem Gelispel rauscht!
Am weichen Moose rieselt da
In heller Flut der Bach,
Und fröhlich summend irrt und wirrt
Die bunte Sonnenbrut.
Der Krauter reinen Balsamduft
Verbreitet Zephirs Hauch,
Und aus dem nahen Busche tönt
Des jungen Sehaters Rohr.
No. l 7 Aria: HANNE
Welche Labung für die Sinne!
Welch' Erholung für das Herz!
Jeden Aderzweig durchströmet,
Und in jeder Nerve bebt
Erquickendes Gefühl.
Die Seele wachet auf
Zum reizenden Genuss,
Und neue Kraft erhebt
Durch milden Drang die Brust.
No. I S Recitative: SIMON
O seht! Es steiget in der schwülen
Luft am hohen Saume des Gebirgs
Von Dampf und Dunst ein tahler
Nebel auf.
Empor gedrangt, dehnt er sich aus,
Und hüllet bald den H immelsraum
In schwarzes Dunkel ein.
LUKAS

Hört, wie vom Tal ein dumpf Gebrüll
Den wilden Sturm verkünd't!
Seht, wie von Unheil schwer,
Die fınstre Wolke langsam zieht,
Und drohend auf die Eb'ne sinkt!
HA NNE

In banger Ahnung stockt
Das Leben der Natur;
Kein Tier, kein Blatt beweget sich,
Und Todesstille herrscht umher.
No. l 9 Koro: Köylüler
Chorus: The Peasanrs

Ach, das Ungewitter naht!
Hi If uns, Himmel!
O wie der Donner rollt!
O wie die Winde toben!
Wo fliehn wir hin?
Flammende Bliue durchwühlen die
Luft;
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den zackigen Keilen berstet die Wolke, Der Lenz zuerst versprach,
Und Güsse stürzen herab.
Was durch seine Warme
Der Sommer reifen liess,
Wo ist Rettung?
Zeigt der Herbst in Fülle
Wütend rast der Sturm.
Der weite Himmel entbrennt.
Dem frohen Landmann jetzt.
Weh' uns Armen!
No.22 Recitative: LUKAS
Schmetternd krachen,
Den reichen Vorrat fahrt er nun
Schlag auf Schlag,
Auf hochbeladnen Wagen ein.
Die schweren Donner fürchterlich.
Kaum fasst der weiten Scheune Raum,
Weh' uns! Weh' uns!
Was ihm sein Feld hervorgebracht.
Erschüttert wankt die Erde
SIMON
Bis in des Meeres Grund.
Sein heitres Auge blickt umher,
Es misst den aufgetürmten Segen ab,
No.20 Terzetto ve Koro
Und Freude strömt in seine Brust.
Trio and Chorus
L UKAS

Die düstren Wolken trennen sich;
Gestillet ist der Stürme Wut.
HA NNE

Vor ihrem Untergange
Blickt noch die Sonn' empor,
Und von dem letzten Strahle glanzt
M it Perlenschmuck geziert die Flur.
SIMON

Zum langgewohnten Stalle kehrt
Gesattigt und erfrischt
Das fette Rind zurück.
L UKAS

Dem Gatten ruft die Wachtel schon.
HA NNE

lm Grase zirpt die Grille froh.
SIMON

Und aus dem Sumpfe quakt der
Frosch.
HANNE, LUKAS, SIMON

Die Abendglocke tönt.
Von oben winkt der helle Stern
Und ladet uns zur sanften Ruh.
ERKEKLER MEN

Madchen, Bursche, Weiber, Kommt!
Uns erwartet süsser Schlaf;
Wie reines Herz, gesunder Leib
Und Tages Arbeit ihn gewahrt.
Madchen, Bursche, Weiber, Kommt!
KADlNLAR VE ÇOCUKLAR
WOMEN AND CHILDREN

Wir gehn, wir gehn, wir gehn, wir
folgen euch.
BERABER ALL

Die Abendglocke hat getönt.
Von oben winkt der helle Stern,
Und ladet uns zur sanften Ruh.
lll. Der Herbst (Sonbahar
The Autumn)
No.2 1 a Giriş Introduction
No.2 1 b Recitative: HA NNE
Was durch seine Blüte

No.23-Terzetto ve Koro
Trio and Chorus

SIMON

So lohnet die Natur den Fleiss;
lhn ruft, ihn lacht sie an,
lhn muntert sie durch Hoffnung auf,
lhm steht sie willig bei;
lhm wirket sie mit voller Kraft.
HANNE, LUKAS

Von dir, o Fleiss, kommt alles Heil.
Die H ütte, die uns schirmt,
Die Wolle, die uns deckt,
Die Speise, die uns nahrt,
Ist deine Gab', ist dein Geschenk.
HANNE, LUKAS, SIMON

O Fleiss, o edler Fleiss!
Von dir kommt alles Heil.
HANNE

Du flössest Tugend ein,
Und rohe Sitten milderst du.
LUKAS

Du wehrest Laster ab
Und reinigest der Menschen Herz.
SIMON

Du starkest Mut und Sinn
Zum Guten und zu jeder Pflicht.
HANNE, LUKAS, SIMON,
Koro Chorus

O Fleiss, o edler Fleiss!
Von dir kommt alles Heil.
Die Hütte, die uns schirmt,
Die Wolle, die uns deckt,
Die Speise, die uns nahrt,
Ist deine Gab', ist dein Geschenk.
No.24 Recitative: HANNE
Seht, wie zum Haselbusche dort
Die rasche Jugend ei lt!
An jedem Aste schwinget sich
Der Kleinen lose Schar,
Und der bewegten Staud'entstürzt
Gleich
Hagelschau'r die lock're Frucht.

SIMON

Hier klimmt der junge Bau'r
Den hohen Stamm entlang,
Die Leiter flink hinauf.
Vom Wipfel, der ihn deckt,
Sieht er sein Liebchen nah'n,
Und ihrem Tritt entgegen
Fliegt dann in trautem Scherze
Die runde Nuss herab.
LUKA S

lm Garten stehn um jeden Baum
Die Madchen gross und klein,
Dem Obste, das sie pflücken,
An frischer Farbe gleich.
No.25 Düet Duer
LUKAS

lhr Schönen aus der Stadt, kommt her!
Blickt an die Töchter der Natur,
Die weder Putz noch Schminke ziert.
Da seht mein Hannchen, seht!
lhr blüht Gesundheit auf den Wangen;
lm Auge lacht Zufriedenheit,
Und aus dem Munde spricht das Herz,
Wenn sie mir Liebe schwört.
HANNE

lhr Herrchen süss und fein, bleibt weg!
Hier schwinden eure Künste ganz,
Und glatte Worte wirken nicht;
Man gibt euch kein Gehör.
Nicht Gold, nicht Pracht kann uns
verblenden,
Ein redlich Herz ist, was uns rührt;
Und meine Wünsche sind erflüllt,
Wenn treu mir Lukas ist.
LUKAS

Blatter fallen ab,
Früchtewelken hin,
Tag und Jahr vergeh'n,
Nur meine Liebe n icht.
HA NNE

Schöner grünt das Blatt,
Süsser schmeckt die Frucht,
Heller glanzt der Tag,
Wenn deine Liebe spricht.
HANNE, LUKAS

Welch ein Glück ist treue Liebe!
Unsre Herzen sind vereinet,
Trennen kann sie Tod allein.
LUKAS

Liebstes Hannchen!
HA NNE

Bester Lukas!
HANNE, LUKAS

Lieben und geliebet werden,
Ist der Freuden höchster Gipfel,
Ist des Lebens Wonn'und Glück!
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No.26 Recitative: SIMON
Nun zeiget das entblösste Feld
Der ungebet'nen Gaste Zahl,
Die an den Halmen Nahrung fand
Und irrend jetzt sie weitersucht.
Des kleinen Raubes klaget nicht
Der Landmann, der ihn kaum bemerkt;
Dem Übermasse wünscht er doch
Nicht ausgestellt zu sein.
Was ihn dagegen sichern mag,
Sieht er als Wohltat an,
Und willig fröhnt er dann zur Jagd,
Die seinen guten Herrn ergötzt.
No.27 Aria: SIMON
Seht auf die breiten Wiesen hin!
Seht, wie der Hund im Grase streift!
Am Boden suchet er die Spur
Und geht ihr unablassig nach.
Jetzt aber reisst Begierd' ihn fort;
Er horcht auf Ruf und Stimme nicht
mehr;
Er eilet zu haschen - da stockt sein
Lauf
Und steht er unbewegt wie Stein.
Dem n·ahen Feinde zu entgehn
Erhebt der scheue Vogel sich;
Doch rettet ihn nicht schneller Flug.
Es blitzt, es knallt, ihn erreichet das
Bl ei
Und wirft ihn tot aus der Luft herab.
No.28 Recitative: LUKAS
Hier treibt ein dichter Kreis
Die Hasen aus dem Lager auf.
Von alien Seiten hingedrangt,
Hilft ihnen keine Flucht.
Schon fallen sie und liegen bald
In Reihen freudig hingezahlt.
No.29 Köylülerin ve Avcıların Korosu
Chorus of che Peasanrs and Humers

No.30 Recitative: HANNE
Hört, hört das laute Getön,
Das dort im Walde klinget!
Welch ein lautes Getön
Durchklingt den ganzen Wald!
Es ist der gellenden Hörner Schall,
Der gierigen Hunde Gebelle.
Schon flieht der aufgesprengte Hirsch;
lhm rennen die Doggen und Reiter
nach.
Er flieth, er flieth. O wie er sich
streckt!
lhm rennen die Doggen und Reiter
nach.
O wie er springt! O wie er sich
streckt!

Da bricht er aus den Gestrauchen
hervor
Und lauft über Feld in das Dickicht
hinein.
Jetzt hat er die Hunde getauscht;
Zerstreuet schwarmen sie umher.
Die hunde sind zerstreut;
Sie schwarmen hin und her.
Tajo, tajo, tajo!
Der Jager Ruf, der Hörner Klang
Versammelt aufs neue sie.
Ho, ho! Tajo! Tajo!
Mit doppeltem Eifer stürzet nun
Der Haufe vereintauf die Fahrte los.
Tajo! Tajo! Tajo!
Von seinen Feinden eingeholt,
An Mut und Kraften ganz erschöpft,
Erlieget nun das schnelle Tier.
Sein nahes Ende kündigt an
Des tönenden erzes Jubellied,
Der freudigen Jager Siegeslaut;
Halali! Halali! Halali!
Den Tod des Hirsches Kündigt an
Des tönenden erzes Jubellied,
Der freudigen Jager Siegeslaut;
Halali! Halali! Halali!
Am Rebenstocke bl i n ket jetzt
Die helle Traub' in vollem Safte
Und ruft dem Winzer freudig zu,
Dass er zu lesen sie nicht weile.
SIMON

Schon werden Kuf und Fass
Zum Hügel hingebracht,
Und aus den Hütten strömet
Zum frohen Tagewerke
Das muntre Volk herbeL
HANNE

Seht, wie den Berg hinan
Von Menschen alles wimmelt!
Hört, wie der Freudenton
Von jeder Seit' erschallet.
LUKAS

Die Arbeit fördert lachender Scherz
Vom Morgen bis zum Abend hin,
Und dann erhebt der brausende Most
Die Fröhlichkeit zum Lustgeschrei.
No.3 1 Koro Chorus
Juchhe! Juchhe! der Wein ist da,
Die Tonnen sin d gefüllt,
Nun lasst uns fröhlich sein,
Und Juchhe! Juchhe! Juch!
Aus vollem Haise schrein!
Lasst uns trinken!
Tri n ket, Brüder,
Lasst uns fröhlich sein!
Lasst uns singen!
Singet aile!

Lasst uns fröhlich sein!
Juchhe! Juch! Juch!
Es lebe der Wein!
Es lebe das Land, wo er uns reift!
Es lebe das Fass, das ihn verwahrt!
Es lebe der Krug, woraus er fliesst!
Juchhe! Juch! Es lebe der Wein!
Kommt, ihr Brüder! Füllt die Kannen,
Leert die Becher!
Lasst uns fröhlich sein!
Heida! Lasst uns fröhlich sein
Und Juchhe! Juchhe! Juch!
Aus vollem Haise schrein.
Juchhe! Juch! Juch!
Es lebe der Wein!
Nun tönen die Pfeifen
Und wirbeit die Trommel
Hier kreischet die Fiedel,
Da schnarret die Leier,
Und dudelt der Bock.
Schon hüpfen die Kleinen
Und springen die Knaben.
Dort fliegen die Madchen,
lm Arme der Burschen,
Den landlichen Reihn.
Heisa, hopsa lasst uns hüpfen!
Die Kannen füllt!
Heisa, hopsa, lasst uns tanzen!
Die Becher leert!
Heida! lasst uns fröhlich sein,
Und Juche! J uchhe! Juch!
Aus vollem Haise schrein!
Juchhe! Juch! Juch!
Es lebe der Wein!
Jauchzet, larmet,
Springet, tanzet,
Lachet, singet!
N u n fassen wir den letzten Krug!
Und singen dann im vollen Chor
Dem freudenreichen Rebensaft:
Heisa, hei! Juche! Juch!
Heisasa! Juch!
Es lebe der Wein, der edle Wein,
Der Griilen und Harm verscheucht!
Sein Lob ertöne laut und hoch
In tausendfachem Jubelschall!
Heida, lasst uns fröhlich sein
Und Juchhe! Juchhe! Juch!
Aus vollem Haise schrein.
IV- Der Winter (Kış The Wincer)
No.32 Giriş Ineroduction
No.33-Recitative: SIMON
Nun senket sich das blasse Jahr
Und fallen Dünste kalt herab.
Die Berg' umhüllt ein grauer Dampf,
Der endlich auch die Flachen drückt,
Und am Mittage selbst
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Der Sonne matten Strahl verschlingt.

SIMON

No.40 Şarkı ve Koro Song with Chorus

HA NNE

Am Ofen schwatzen hier
Von ihrer Jugendzeit die Vater;
Zu Korb und Reusen flicht
Die Weidengert' und Netze strickt
Der Söhne munt'rer Haufe dort.
Am Rocken spinnen die Mütter,
Am laufenden Rade die Töchter;
Und ihren Fleiss belebt
Ein ungekünstelt frohes Lied.

HANNE

Aus Lapplands Höhlen schreitet her
Der stürmisch düst're Winter jetzt.
Vor seinem Tritt erstarrt
In banger Stille die Natur.
No.34 Cavatine: HANNE
Licht und Leben sind geschwachet,
Warm' und Freude sind
verschwunden.
Unmutsvollen Tage n folget
Schwarzer Nachte lange Dauer.
No.35 Recitative: LUKAS
Gefesselt steht der breite See,
Gehemmt in seinem Lauf der Strom.
lm Sturze von türmenden Felsen hangt,
Gestockt und stumm der Wasserfall.
lm dürren Haine tönt kein Laut.
Die Felder deckt, die Taler füllt
Ein' ungeheure Flockenlast.
Der Erde Bild ist nun ein Grab,
Wo Kraft und Reiz ersterben liegt,
Wo Leichenfarbe traurig herrscht,
Und wo dem Blicke weit umher
Nur öde Wüstenei sich zeigt.
No.36 Aria: LUKAS
Hier steht der Wand'rer nun
Verwirrt und zweifelhaft,
Wohin den Schritt er lenken soll.
Vergebens suchet er den Weg;
lhn leitet weder Pfad noch Spur.
Vergebens strenget er sich an
Und watet durch den tiefen Schnee,
Er fınd't sich immer mehr verirrt.
Jetzt sinket ihm der Mut,
Und Angst beklemmt sein Herz,
Da er den Tag sich neigen sieht,
Und Müdigkeit und Frost
lhm aile Glieder lahmt.
Doch plötzlich trifft sein spahend Aug'
Der Schimmer eines nahen Lichts.
Da lebt er wieder auf;
Vor Freude pocht sein Herz.
Er geht, er eilt der Hütte zu,
Wo starr und matt er Labung hofft.
No.37 Recitative: LUKAS
So wie er naht, schallt in sein Ohr,
Durch heulende Winde nur erst
geschreckt,
Heller Stimmen lauter Klang.
HANNE

Die warme Stube zeigt ihm dann
Des Dörfchens Nachbarschaft,
Yereint in trautem Kreise,
Den Abend zu verkürzen
Mit leichter Arbeit und Gesprach.

No.38 Şarkı ve Koro Song with Chorus
KORO CHORUS

Knurre, schnurre, knurre,
Schnurre, Radchen, schnurre!
HA NNE

Drille, Radchen, lang und fein,
Drille fei n ein Fadelein
Mir zum Busenschleier!
KORO CHORUS

Knurre, schnurre, knurre,
Schnurre, Radchen, schnurre!
HA NNE

Weber, webe zart und fein,
Webe fein das Schleierlein
Mir zur Kirmesfeier.
KORO CHOR US

Knurre, schnurre, knurre,
Schnurre, Radchen, schnurre!
HA NNE

Aussen blank und innen rein
Muss des Madchens Busen sein,
Wohl deckt ihn der Schleier.
KORO CHORUS

Knurre, schnurre, knurre
Schnurre, Radchen, schnurre!
HANNE

Aussen blank und innen rein,
Fleissig, fromm und sittsam sein,
Locket wack're Freier.
Aussen blank und innen rein,
KORO CHOR US

Fleissig, fromm und sittsam sein,
Locket wack're Freier.
No.39 Recitative: LUKAS
Abgesponnen ist der Flachs,
Nun steh'n die Rader stili.
Da wird der Kreis verengt
Und von dem Mannervolk umringt,
Zu horchen auf die neue Mar',
Die Hanne jetzt erzahlen wird.

Ein Madchen, das auf Ehre hielt,
Liebt' einst ein Edelmann;
Da er schon langst auf sie gezielt,
Traf er allein sie an.
Er stieg sogleich vom Pferd' und
sprach:
Komm, Küsse deinen Herrn!
Si e rief vor Angst und Schrecken:
Ach! Ach ja! ... von Herzen gern.
KORO CHORUS

Ei, ei, warum nicht nein?
HANNE

Sei ruhig, sprach er, liebes Kind,
Und schenke mir dein Herz!
Denn meine Lieb' ist treu gesinnt,
N icht Leichtsinn oder Scherz.
Dich mach' ich glücklich: nimmt dies
Gel d,
Den Ring, die gold'ne Uhr!
Und hab' ich sonst, was dir gefallt,
So sag's und ford're nur!
KORO CHORUS

Ei, ei, das klingt recht fein!
HANNE

Nein, sagt sie, das war' viel gewagt,
Mein Bruder möcht' es sehn,
Und wenn er's meinem Vater sagt,
Wie wird mir's dann ergehn?
Er ackert uns hier allzu nah,
Sonst könnt' es wohl geschehn.
Schaut nur, von jenem Hügel da
Könnt lhr ihn ackern sehn.
KORO CHORUS

Ho, Ho, was soll das sein?
HANNE

lndem der Junker geht und sieht,
Schwingt sich das lose Kind
Auf seinen Rappen und entflieht
Geschwinder als der Wind.
Lebt wohl, rief sie, mein gnad'ger Herr!
So rach' ich meine Schmach.
Ganz eingewurzelt stehet er
Und gafft ihr staunend nach.
KORO CHORUS

Ha, ha, das war recht fein.
No.4 1 Recitative: SIMON
Vom dürren Osten dringt
Ein scharfer Eishauch jetzt hervor.
Schneidend fahrt er durch die Luft,
Verzehret jeden Dunst
Und hascht des Tieres Odern selbst.
Des grimmigen Tyranns,
Des Winters Sieg ist nun vollbracht,
Und stummer Schrecken drückt
Den ganzen Umfang der Natur.
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No.42 Aria: SIMON
Erblicke hier, betörter Mensch,
Erblicke deines Lebens Bild!
Verblühet ist dein kurzer Lenz,
Erschöpfet deines Sommers Kraft.
Schon welkt dein Herbst dem Alter zu,
Schon naht der bleiche Winter sich
Und zeiget dir das offne Grab.
Wo sind sie nun, die hoh'n Entwürfe,
Die Hoffnungen vom Glück,
Die Sucht nach eitlem Ruhme,
Der Sorgen schwere Last?
Wo sind sie nun, die Wonnetage,
Verschwelgt in Üppigkeit?
Und wo die frohen Nachte,
lm Taumel durchgewacht?
Wo sind sie nun? Wo?
Verschwunden sind sie wie ein Traum.
Nur Tugend bleibt.
No.43 Recitative: SIMON
Die bleibt allein
Und leitet uns, unwandelbar,
Durch Zeit und Jahreswechsel,
Durch Jammer oder Freude
Bis zu .dem höchsten Ziele hin.
No.44 Terzetto ve Çifte Koro
Trio and Double Chorus

SIMON

Dann bricht der grosse Morgen an,
Der Allmacht zweites Wort erweckt
Zum neuen Dasein uns,
Von Pein und Tod auf immer frei.
LUKAS, SIMON

Die Himmelspforten öffnen sich,
Der heil'ge Berg erscheint.
lhn krönt des Herren Zelt,
Wo Ruh' und Friede thront.
/ . KORO lst CHORUS

Wer darf durch diese Pforte gehn?
HANNE, LUKAS, SIMON

Der Arges mied und Gutes tat.
2. KORO 2nd CHORUS

Wer darf besteigen diesen Berg?
HANNE, L UKAS, SIMON

Von dessen Lippen Wahrheit floss.
/. KORO lst CHORUS

Wer darf in diesem Zelte wohnen?
HANNE, LU KAS, SIMON

Der Armen und Bedrangten half.
2. KORO 2nd CHORUS

Wer wird den Frieden dort
geniessen?
HANNE, L UKAS, SIMON

Der Schutz und Recht der Unschuld
gab.

/ . ve 2 . KORO l st and 2nd CHORUS

O seht, der grosse Morgen naht.
O seht, er leuchtet schon.
Die Himmelspforten öffnen sich,
Der heil'ge Berg erscheint.
Vorüber sind,
Verbrauset sind
Die leidenvollen Tage,
Des Lebens Winterstürme.
Ein ew'ger Frühling herrscht;
Und grenzenlose Seligkeit
Wird der Gerechten Lohn.
HANNE, L UKAS, SIMON

Auch uns wird einst ein solcher Lohn!
Lasst uns wirken, lasst uns streben!
/ . ve 2. KORO lst and 2nd CHORUS

Lasst uns kampfen,
Lasst uns harren,
Zu erringen diesen Preis.
Uns leite deine Hand, o Gott!
Verleih' uns Stark' und Mut;
Dann siegen wir, dann gehn wir ein
In deines Reiches Herrlichkeit.
Am en.
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iTÜ TÜRK MÜZiG i DEVLET KONSERVATUARI
ORKESTRA VE KOROSU

ITU TURKISH MUSIC ST ATE CONSERV ATOIRE
ORCHESTRA AND CHORUS
Doç. SERDAR ÖZTÜRK

SERDAR ÖZTÜRK, şef conducror
CENK ÖZTÜRK, şef yardımcısı-piyano assistant conducror-piano
-------1
H. Saadetlin Are! ( 1 880- 1 955)
Mini Mini Nihavend Peşrevi
Fani Hayat (vokal eşliginde with vocal accompanimenr)
Muallim İsmail Hakkı Bey ( 1 860- 1 955)
Ferahfeza Peşrevi
Dede Efendi ( 1 7 78-1 846)
Hicaz Yürük Semai "Ah yine neş'e-i muhabbet"
Dr. A laeddin Yavaşça ( 1 926-)
Nihavend Şarkı "Kopar sonbahar tellerinden" (Söz Lyrics: Yahya Kemal Beyatlı)
Yunus Emre Müzikali'nden 4 Parça 4 Pieces from Yunus Emre Musical
(Çoksesli düzenleme Polyphonised by Serdar Öztürk)
Cahit Atasoy ( 1 927-)
Uşşak-Sofyan "Mal sahibi mülk sahibi" (Söz Lyrics: Yunus Emre)
Serdar Öztürk ( 1 932-)
Nihavend-Çeşitleme "Ben geldim dava için" (Söz Lyrics: Yunus Emre)
Dr. Selahattin İçli ( 1 923 -)
Kürdilihicazkar Şarkı "Eger aşkı dilersen can olasın" (Söz Lyrics: Yunus Emre)
Dr. Selahattin İçli
Kürdilihicazkar-Çeşitleme "Rüzgarlar estiginde, gökler gürlediginde"
(Söz Lyrics: Sabahat Emir)
Ara Inrermission

• Born in 1 932 in Mudanya (Turkey),

George B izet ( 1 838-1 875)
Inci Avcıları Operası'ndan Romans Romance from Les Pecheurs des Perles
Muammer Sun ( 1 932-)
1 9 Mayıs Gençlik Marşı The 19th of May Youch March
Adnan Saygun ( 1 907- 1 99 1 )
"Sensin kerim, sensin rahim"
Yunus Emre Oratoryosu'ndan From the Yunus Emre Orarorio
Franz Schubert ( 1 7 9 7 - 1 828)
Ulu Tanrı O God
Bir Rüya Bu This is a Dream
Münir Nurettin Selçuk ( 1 899- 1 98 1 )
"Sana dün bir tepeden baktım aziz Istanbul"
Serdar Öztürk
Istanbul üzerine Çeşitlerneler "Zambak gibi en güzel çağında" Variations on Istanbul
24.6. 1 995,

Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu,

1 9.00

Ararürk Culrural Cenrre, Concert Hall, 7.00 pm

ll

1 932 yılında Mudanya'da dogan
Serdar Öztürk, Istanbul Belediye
Konservatuarı ( 1 957) ve l.ü. Edebiyat
Fakültesi Türkoloji Bölümü'nden
mezun oldu ( 1 958). 1 960-85 yılları
arasında Istanbul Devlet Operası'nda
solistlik, bir süre de Aydın Gün'ün reji
yardımcıligını yaptı. Kurdugu
üniversite ve konservatuar korolarıyla
pekçok konser verdi ve başarı ödülleri
aldı. 1 985 yılında ITÜ ögrenci
Tiyatrosu'nu kurdu ve burada klasik
ve modern müzikaller sahneye koydu,
gençlik orkestralarını yönetti. Birçok
çocuk ve gençlik tiyatro oyunlarının
özgün müzigini yazdı.
Halen ITÜ Türk Müzigi Devlet
Konservatuarı müdür yardımcısı olan
ve aynı konservatuarda ses egitimi,
koro ve orkestra şefligi dersleri veren
Doç. Serdar Öztürk, ITÜ ve Istanbul
Üniversitesi çoksesli korolarının genel
sanat yönetmeniq)r.
•

Katkılarından dolayı BP PETROLLERI A.Ş.ne tqekkür ederiz.
We are grateful to BP PETROLLERI A.Ş. for their contributions.

Serdar Özeürk graduaced from che
Istanbul Municipality Conservaroire
( 195 7) and the Faculty of Letcers,
Turkish Language.Deparcment of che
Istanbul University ( 1 958). From 1 960
to 1 985 he was a solaise at che Istanbul
Srace Opera and for a while he worked
as assiseane director ro Aydın Gün. He

123

gave many concerrs wirh the university

University's Polyphonic choruses. He

• During irs fırsr years of establishment

and conservacoire choruses he founded

continues his Masrer's class studies at

and acrivity from 1 978 co 1 982 the

and won many prizes. In ı 985 he also

the Hacettepe University Ankara State

founded the Istanbul Technical

Conservacoire with Prof. Doğan

ensemble was trained and performed
under Serdar Öztürk, Demirhan Altuğ,

University Srudent Thearre where he

Cangal. He is also on the teaching staff

Neriman Tüfekçi and Ercümend Berker

sraged classical and modern musicals as

of the ITU Turkish Music State

and from ı 980 co ı 99 ı Tülün Korman,

well as conducting concerrs of the your h

Conservacoire.

many children's and youth plays.
Assistant Prof. Serdar Öztürk is assistant
director at the !TU Turkish State
Conservacoire and teaches voice, choral

Necdet Varol, Neriman Tüfekçi and
Serdar Öztürk. The choral reaching staff

orchesrras. He composed music for

ITÜ TÜRK M ÜZIGI D EVLET
KONSERVATUARI ÖGRENCI
ORKESTRA VE KOROSU

of the conservaroire were che reachers of
the ensemble in the fıelds of Turkish
music, folk music and choral music.
During the same years a srudent

and orchesrral conducting at the same

ITU TURKISH MUSIC STATE

orchesrra was also formed which gave

conservacoire. He is also the arrisric

CONSER V ATOIRE STUDENT

director of Istanbul Technical

ORCHESTRA AND CHORUS

concerts conducted by Faris Akarsu,
Münir Nurerrin Beken and İ hsan Özer.

University and Istanbul University

1 978-82 yılları arasındaki ilk kuruluş
çalışma ve etkinliklerini Serdar
Öztürk, Demirhan Altuğ, Neriman
Tüfekçi ve Ercümend Berker
yönetiminde sürdüren topluluk, daha
sonra 1 980-9 1 arasında, Türk sanat
müziği, halk müziği ve çoksesli koro
alanında başta Tülün Korman, Necdet
Varol, Neriman Tüfekçi ve Serdar
Öztürk olmak üzere konservatuarın
koro şefi öğretim üyeleri tarafından
egitildi ve konserler verdi. Aynı yıllar
içinde ayrıca, Faris Akarsu, Münir
Nurettin Beken ve lhsan Özer
tarafından yönetilen ve konserler
veren bir öğrenci orkestrası da
kuruldu. 1 99 1 yılında Yunus Emre
müzikalinin konservatuar kadrosu
tarafından sahnelenmesi nedeniyle
büyük orkestra ve koro olarak
yeniden düzenlenen öğrenci orkestra
ve korosu, Serdar Öztürk
yönetiminde, Atatürk Kültür Merkezi
başta olmak üzere çeşitli konser
salonlarında etkinliklerini
sürdürmektedir.

choruses.

CENK ÖZTÜRK
•

1 97 1 'de Istanbul dogan Cenk

Öztürk, ilk müzik derslerini babası
Serdar Öztürk'ten aldı; 1 992'de MSÜ
Devlet Konservatuarı viyolonsel
bölümünü bitirdi, ayrıca piyano ve
koro yönetimi konusunda çalıştı. ITÜ
Türk Müzigi Konservatuarı ve l.ü.
Çoksesli korolarıyla konserler verdi.
Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara
Devlet Konservatuarı'nda Prof. Dogan
Cangal'ın yüksek lisans ögrencisi olan
Cenk Öztürk ayrıca ITÜ Türk Müzigi
Devlet Konservatuarı'nda viyolonsel
öğretim görevlisidir.
• Born i n 1 97 ı in Istanbul, Cenk

Öztürk srarted his musical educarion
with his farher Serdar Öztürk and i n
1 992 h e graduared from the cello
department of che Mimar Sinan
Ü niversity State Conservaroire. He also
srudied piano and choral conducting.
He gave concerrs with the !TU Turkish
Music State Conservatoire and Istanbul

•

In ı 99 ı , the student orchesrra as well as
the chorus were enlarged on the
occassion of the performances of the
Yunus Emre musical which was sraged
by the conservacoire. The Srudent
ürehescra and Chorus of the !TU
Turkish Music State Conservacoire
continues i ts concerts under Serdar
Öztürk.
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DEFNE YAG MUR DAi.

piyano piano

Franz Liszt ( 1 8 1 1 - 1 886)
Konser Etüdü No. 2, Fa Minör (La Leggeriezza)
Concert Erude No.2 in F Minor (La Leggeriezza)

Ludwig van Beethoven ( 1 770-1827)
Sonat No.23, Fa Minör Op.57 (Appassionata)
Sonata No.23 in F Minor Op. 57 (Appassionata)

A llegro aSJai Andante con moto Allegro ma non troppo
·

·

PELiN HALKAC I,
JUDiT H ULUG,

keman violin

p iyano piano

İlhan Usmanbaş ( 1 92 1 )
Keman ve Piyano için Sonat Sonata for Violin and Piano
Allegro Adagio Allegro
·

·

Camille Saint-Saens ( 1 83 5 - 1 92 1 )
Havanaise Op.83

RAH ŞAN APA Y, viyolonsel
METiN ÜLKÜ,

DEFNE YAG M U R DAi
1 976 yılında Istanbul'da dogan, on
yaşında, Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuarı'nda Prof. Judith
Ulug'un piyano sınıfına giren Defne
Yagmlır Dai, egitimini halen aynı
hocayla Lisans birinci sınıfta
sürdürmektedir.
Resim Heykel Müzesi, I.Ü. Fen
Edebiyat Fakültesi'nin kuruluş
yıldönümünde, BRT Televizyonu,
Avusturya Kültür Ofisi ve Cemal Reşit
Rey Konser Salonu'nda konser verdi.
Konservatuar çerçevesinde yapılan
1 994 Bülent Tarcan ve Etüd
yarışmaları ile 1 995'de yapılan J.S.
Bach yarışmasında birinci oldu.
•

cello

piyano piano

]ohann Sebastian Bach ( 1 685 - 1 750)
Sonat No. l , Sol Majör, BWV I 027 Sonata No. l in G Major, BWV 1 027
Adagio Allegro ma non troppo A ndante Allegro moderato
·

·

·

Gabriel Faure ( 1 845-1 924)
Papillon, Op.77
Claude Debussy ( 1 862- 1 9 1 8)
Sonat Sonata
Prologue. Lent. Sostenuto e mo/to risoluto
Serenade et Fina/e. Moderwent anime-animi
Fina/e. A nime

25.6. 1 995, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00
Ararürk Culrural Cenrre, Concerr Hall, 7.00 pm

• Bom in 1 976, Defne Yağmur Dal

enrered the piano class of Prof. Judith
Uluğ at the Mimar Sinan University
State Conservaroire at the age of ten and
she continues her studies w ith the same
teacher in the Master class fırst !eve!.

Katkılarından dolayı BP PETROLLERI A.Ş. ne tqeleleür ederiz.
We are grateful to BP PETROLLERİ A.Ş. for their contributiom.

She has given concerts at the Museum
of Painting and Sculpture, the
foundation anniversary of the Faculty of
Science and Lerters of the Istanbul
University, Radio-Television of Istanbul
Municipaliry, Austrian Cultural Office
and Cemal Reşit Rey Concerr Hall. She
won the fırst prizes at the 1 994 Bülent
Tarcan and Study Competitions as well
as 1 995 J .S . Bach Competitions
organised within the conservaroire.

PELIN HALKACI
1 975 yılında Istanbul'da dogan Pelin
Halkacı, keman egitimine sekiz yaşında
Doç.Nuri Iyicil ile başladı. l ikokulu
bitirdikten sonra MSÜ Devlet

•
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ile egitim gördü ve master yaparak
mezun oldu. Daha sonra kazandıgı
bursla Juilliard Müzik Okul'nda Ad ele
Marcus ile çalıştı. Carnegie Hall ve
Lincoln Center'in yanısıra ABD'nin
birçok kentinde konserler verdi.
1 967'de Türkiye'ye yerleşen Prof.
Uluğ, bir süre Istanbul Devlet Opera
ve Balesi'nde konser piyanisti ve
korepetitör olarak görev yaptı; ABD
ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde
konserler verdi. Halen MSÜ Devlet
Devlet Konservatuarı'nda ögretim
üyesi olarak görev yapan Prof. J udit
Ulug aynı zamanda Piyano Ana Sanat
Dalı Başkanı'dır.

Konservatuarı orta bölümüne girdi,
1 99 1 yılında lisans bölümünü kazandı;
ayrıca Doç. Seher Tanrıyar ve Prof.
Judith Ulug ile oda müzigi çalıştı.
• Judith Uluğ started ro play piano in
ögrenimini halen Doç Nuri Iyicil ile
Minnesota, USA, and studied with Prof.
Lisans dördüncü sınıfta
sürdürmektedir. Temmuz 1 993'de,
Bemard Weiser at the Minnesota
Mozarteum Uluslararası Yaz
University and graduated with a
Akademisi'nde Prof. Jean Fournier'nin Master's Degree. She continued her
studies with a scholarship at the
Master kursuna katıldı ve kurs
sonunda Mozart'ın Re Majör 4. Keman ] uilliard School of Music w i ch Adele
Konçertosu'nu seslendirdi. 1 994
Marcus. She gave concercs at the
Martı'nda Prof. Jean Fournier'nin
Carnegie Hall and Lincoln Center as
well as in many cities in the USA. In
Istanbul'da yaptıgı kursa katıldı.
1 989'dan beri çeşitli solo ve oda
1 967 she settled in Istanbul and worked
müzig. konserleri verdi; televizyon
for a while as concerc pianist and
programiarına katıldı.
repeti teur at the Istanbul State Opera

Prof. Özer Sezgin'in yaptığı "Resital"
adlı programda Debussy'nin
Viyolonsel Sonatı'nı çaldı.
• Born in 1 97 5 i n Istanbul, Rahşan

Apay started to study piano at rhe age of
fıve at the Istanbul University State
Conservatoire. In 1 986 she entered the
ce ll o class of Prof. Reşi r Erzin at the
Mimar Sinan University State
Conservatoire where she continued her
studies with the same professor i n
Master class third level. She has given
her fırst orchestra concert in 1 989 at the
age of 1 4 , with MSU State
Conservatoire Student ürehescra
conducted by Dmirri Goya. In 1 990 she
appeared in the TRT programme called
"Young Hopes" and in 1 994 she
performed Saint-Saens's Cello Concerto
No. 1 w ith the Istanbul State Symphony

and Ballet. She performed in the USA as
• Born in 1 97 5 , Pelin Halkacı srarred

well as in Europe. Prof. Judith Uluğ is

to study violin with Associate Prof.
Nuri İ yicil at the age of eight. After

on the teaching staff of the Mimar Sinan

fınishing her primary education she

be ing the Head of the Piano

enrered the mid-secrion of the Mimar

Department.

University State Conservaroire as well as
Ürehescra w i thin the frame of "The

Sinan University State Conservatoire

Young Soloisrs' Week" and in 1 995 she

and in 1 99 1 she was adınitred into the

played Debussy's Cello Sonata in the

Master class section. She also studied

RAHŞAN APAY

"Recital" programme produced by Prof.

Özer Sezgin.
1 975 yılında Istanbul'da dogan
Seher Tanrıyar and Prof. Judith Uluğ.
Rahşan Apay, beş yaşında l.ü.Devlet
She continues her studies in Master class Konservatuarı'nda piyano egitimine
METIN Ü LK Ü
başladı; daha sonra viyolonseli seçti v e l'-----fourch level with Associate Prof. Nuri
İ yiciL She parcicipated in Master courses 1 986'da MSÜ Devlet Konservatuarı'na • 1 962 yılında Ankara'da doğan Metin
Ülkü, 1 98 1 yılında Istanbul Devlet
of Prof. ] ean Fournier at the Mozarceum girerek Prof. Reşit Erzin'in ögrencisi
oldu. Halen aynı konservatuarda
Konservatuarı'nın piyano bölümü
International Summer Courses in July
Lisans üçüncü sınıfta Prof. Reşit Erzin
yüksek devresinden mezun oldu.
1993 and performed Mozarc's Violin
Aldıgı lsviçre bursuyla Cenevre'de
ile egitim görmektedir. Orkestra
Concerto No.4. She also participated in
eşligindeki ilk konserini 1 989'da
N i kita Magaloff ve Lozan
Prof. Fournier's course in Istanbul in
Dmitri Goya yönetimindeki MSÜ
Konservatuarı'nda da Brigitte Meyer
March 1 994. Since 1 989 she has given
ile çalıştı. 1 983'de Mozarteum Müzik
Devlet Konservatuarı Orkestrası ile
solo and chamber music concerrs and
ondört yaşında verdi. 1 990'da TRT'nin Akademisi'nde Prof. Cari Seemann'ın
appeared in relevision programmes.
"Genç Umutlar" adlı televizyon
yaz kursuna katıldı. Cenevre'de
programına katıldı; 1 994'de "Genç
Eduardo Yereelli ile çalıştı. Herve
Prof. J U D ITH U LU G
Kuşak Solistleri Haftası"nda Istanbul
Klopfenstein yönetimindeki Lozan
Konservatuar Orkestrası eşliğinde
• Piyano ögrenimine Minnesota'da
Devlet Senfoni Orkestrası eşliginde
çaldı, oda müziği konserleri ve
başlayan Judith Ulug, Minnesota
Saint-Saens'ın 1 . Viyolonsel
resitaller verdi. 1 984'de Istanbul'da
Üniversitesi'nde Prof. Bernard Weiser Konçertosu'nu seslendirdi. 1 99S'de
chamber music with Associate Prof.

•
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düzenlen 4. Müzik Yarışması'nda
piyano dalında ikinci oldu ve Türk
bestecisini en iyi yorumlama ödülünü
aldı. 1 986 yılından beri MSÜ Devlet
Konservatuarı'nda ögretim görevlisi
olan Metin Ülkü, 1 993'de Doçent
oldu.

Bu, 1 807'de "Appassionata" adı
konularak yayınlanan 23 numaralı
sonatın son bölümüdür. Tutkulu,
heyecanlı anlamına gelen bu başlıga
itiraz etmeyen Beethoven, sonatının
konusu hakkında herhangi bir açıklama
yapmayı reddetmiş; kısaca,
"Shakespeare'in Fırtına'sını okuyun!"
diye cevap vermiş.
• Bom i n Ankara i n 1 962, Metin Ü lkü
1 . Bölümün (AIIegro assai) çok hafif
graduated from the piano seetion of the
şekilde (pianissimo) başlayan girişi
Istanbul State Conservaroire in 1 98 1 .
hemen bir gerilim ortamı yaratır. Sanki
He studied with Niki ra Magaloff i n
karanlık güçlerin temsilcisi gibi beliren
Geneva and wirh Brigirte Meyer at the
üç nota ve bir trilin oluşturdugu motif
Lausanne Conservatoire with a Suisse
tüm sonatın temel unsurudur. Bir an
scholarship and in 1 98 3 he parricipated
kaybolan motif kısa bir sessizlikten
in che summer course of Prof. Cari
sonra tekrar duyulur; ancak daha
Seemann at the Mozarteum Music
Academy. He also worked with Eduardo güçlü, daha tiz tondadır. Bu arada
trillere cevap olarak beliren (5.
V ereelli in Geneva. He gave chamber
Senfoni'nin ünlü kader vuruşlarını
music concerts and recirals and also
anımsatan) dört notalı motif ile
performed with the Lausanne
birlikte bölümün tutkulu gelişimine
Conservaroire ürehescra conducred by
öncülük ederler. Bazan hızlanan ve
Herve Klopfensrein. He won the second
güçlenen, bazan da agırlaşan ve
prize and the best inrerpretation award
hafıfleyen ani degişimlerin kontrastı
of a Turkish work at the 4th Music
gerilimi arttırır. Ana tema bu arada
Comperirion organİsed in Istanbul.
buruk bir görkemle yükselir ve üç kez
Metin Ü lkü is on the reaching staff of
güçlü akarların çekiç gibi vuruşu
the MSU Srare Conservatoire. He
arasında bastırılır. Serbest bir fantezi
received the ri de of Associate Professor
şeklinde gelişen bölüm, güçlü (forte)
in 1 993.
akarların sinmesi ile sakin bir sona
ulaşır ve zarif, barışcı ikinci bölüme
Liszt: Etüd No.2
geçişi saglar...
2. Bölüm (Andante con moto) sade
1 848 yılında yayınlanan "3 Konser
bir ezgi üzerine basit çeşitlerneler
Etüdü"nden ikincisi, 3/4'1ük ölçüde ve
olarak sürer. Bu sakin çeşitlemeler,
Fa minör tondaki (A capriccio-Quasi
ulaşılan mutlu ve barışçı havayı sanki
Allegretto) Etüd, diyatonik ve
rahatsız etmek istemez. Sonda yine
kromatik figürlerin yogun
sade ezgi belirir. Ancak, duyulan
belirginliginde parlak üçlü ve altılı
degişik akorlar rahatsız edicidir ... Ve
aralıklarla, inci taneleri gibi sıralanan
hemen bir atakla ara vermeden 3 .
kaprisli virtüoz kadanslarla ilgi çeker.
Bölüme (AIIegro ma non troppo)
Chepin'in Op.25, Etüd No.2 stilinde
beş parmak için yazılmış bir çalışmadır. geçilir. H uzursuz, adeta vahşi bir ritm
Shakespeare'in Fırtına'sını anımsatır.
Paris'teki basımında bu üç etüde
Birinci bölümün kontrastiarı burada
"Caprices Poetiques" (Şiirsel
daha dengeli, dizginlenmiş gibidir.
Kaprisler), ikincisine ise "La
Fırtına sakin biçimde sona ermeyecek,
Leggeriezza" adı verilmiştir. Etüd
kesik ve çok hızlı akorlarla sürecek,
başladıgı gibi agır şekilde sona erer.
sonra da çok parlak virtüoz kadaslarla
(Süre 6')
ulaşılan üç güçlü akorla
noktalanacaktır. (Süre 26')
Beethoven: Sonat No.23
Beethoven'in ögrencisi Ries'in anlatıgı
bir öyküye göre, besteci 1 804 yılında
Viyana yakınlarında ormanda
gezinirken garip sesler çıkarır,
homurdanır; eve dönünce de hemen
piyano başına oturup çalmaya başlar:

Usmanbaş: Sonat
Bestecimiz llhan Usmanbaş, Avukat
Hilmi Bey'in oglu olarak 28 Eylül
1 92 1 'de Istanbul'da dogmuş ve
Galatasaray Lisesi'nden mezun

oluncaya kadar Sezai Asal ile viyolonsel
çalışmış; 1 94 1 'de hem Edebiyat
Fakültesi'ne, hem de Istanbul Belediye
Konservatuarı'na devam etmiş, Cemal
Reşit Rey'den armoni dersleri almıştır.
Bir yıl sonra kazandıgı sınavla Ankara
Devlet Konservatuarı kompozisyon
sınfına girmiş, David Zirkin ile
viyolonsel, Ulvi Cemal Erkin ile piyano,
Adnan Saygun ve Ferit Alnar ile armoni
çalışmıştır. 1 948'de konservatuarı
bitirince aynı yıl okulda solfej dersleri
vermege başlamıştır. Bale müzikleri,
orkestra eserleri, senfoniler, keman
konçertosu, arp ve yaylılar için konser
aryası, vurma çalgıları da içeren, pek
çok oda müzigi, ses ve orkestra
eserleri, ses ve piyano için eserler, sola
piyano, keman, obua, klavsen,
viyolonsel için eserler yanında müzikle
ilgili kitaplar da yazan ve çeviren
Usmanbaş birçok uluslararası ödül de
kazanmıştır: 1 955 Fromm Vakfı, 1 958
Koussevitzky; 1 966 Wieniawski, 1 969
lsviçre'de bale müzigi yarışması
birincili�i ödülleri yanında 1 968'de
Paris'te Besteciler Tribünü'nde eserleri
ilk on arasında yer almıştır. Ankara
Devlet Konservatuarı'ndan sonra
Istanbul Devlet Konservatuarı'nda ders
veren Prof. llhan Usmanbaş, 1 97 1
yılında Devlet Sanatçısı olan ilk
bestecilerimizdendir. Önce, "Türk
Beşleri" olarak tanımlanan Rey, Erkin,
Alnar, Saygun ve Akses'in etkisinde
eserler veren Usmanbaş, 1 952'1erde,
UNESCO aracılıgı ile Amerika'ya
gittikten sonra 1 2 ton sistemine
yönelmiş, 1 960'1ardan sonra da özgür
biçimde rasiarnsai unsurları kullanmış;
1 980'1erden sonra ise minimal tarzı
degerlendirmiştir.
Onun Piyano için 6 Prelüd ( 1 948),
Küçük bir Gece Müzigi ( 1 946) adlı
eserlerinden sonra üçüncü bestesi olan
ve yine 1 946'da yazılan Keman Sonatı,
Usmanbaş'ın ögrencilik yılları
ürünüdür. Kendi anlatımıyla,
konservatuar yılları sırasında yazılan ve
Türk halk müziginin neoklasik
renklerini taşıyan bir deneme olan bu
eserlerinde ayrıca Hindemith,
Stravinski ve Bartok .gibi ustalar da
dogallıkla gözetilmiştir. Usmanbaş
Amerika'dayken, 1 952'de
Tanglewood'da yorumlanan Keman
Sonatı, hızlı-agır-hızlı olmak üzere üç
bölümden oluşur. (Süre 2 1 ')
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Saint-Saens: Havanaise
Harika çocuk olarak sahneye çıkan
usta piyanist Saint-Saens, kendinden
dokuz yaş genç olan ünlü şeytani
kemancı Pablo de Sarasate ile işbirliği
yaparak keman için de virtüoz eserler
yazdı. 85 yaşında bile orkestra
eşliğinde konserler veren besteci için
müzikal fikirler, ezgiler herhangi bir
anda doğuvermekteydi. Biyografi
yazarı James Harding'in belirttiğine
göre Havanaise 1 887 yılında, bir odun
ateşinin kıvılcımlarından Saint-Saens'ın
kafasında şekillenmiş... "lspanyol
stilinde bestelenmiştir" başlığını
taşıyan eser, 2/4'1ük ölçüde ağır bir
Küba dansı olan Habanera'dan
kaynaklanır. Ispanya'da çok yaygın bir
dans haline gelen Habanera Bizet,
Debussy, Ravel, Chabrier, Laparra gibi
diğer Fransız bestecilerinin de
eserlerinde yer almıştır. (Süre 9')

Bach: Sonat
Bach 1 720 yıllarında Köthen'de "Viola
da Gamba" adlı çalgı için klavsen
eşliğinde üç sonat bestelemiştir. Prens
Leopold, ya da gamba virtüozu C.F.
Abel için bestelendiği öne sürülen bu
sonatiarda eşlik çalgısı klavsen iÇin
solo çalgı viyolaya eşdeğer yakınlıkta
konçertant bir parti yazılmıştır. Bu
eserler günümüzde genellikle piyano
eşliğinde viyolonsel ile
yorumlanmaktadır.
Dört bölümden oluşan Sol Majör
Gamba Sonatı'nın 1 . Bölümü lirik, ağır
(Andante) tempoda olmasına karşın
yine de neşeli, ışıklı bir hava taşır.
Girişte beliren ve 1 2/8'1ik ölçüde
sunulan zarif tema sanki şarkı
söylermiş gibi, pastaral bir
anlatımdadır. Iki bölmeli yapıda ikinci
bölme, ilkindeki temayı varyasyonlada
işlerken tüm eserin bir girişi izlenimini
verir... 2. Bölüm pek o kadar hızlı
olmayan ( Allegro ma non troppo)
tempodaki parlak füg yapısıyla adeta
bir konçerto havasındadır ... 3. Bölüm
ağırca ( Andante) tempoda kısa bir
prelüde benzer. Mi minör tonda, biraz
karanlık renklerle bir arya şeklinde,
Vivaldi konçertolarının ağır bölümü
gibi sunulur ... 4. Bölüm ılımlı, ama
neşeli (AIIegro moderato) tempoda,
ilk bölümün enerjik, ışıklı havasını

tekrar yansıtır. 4/4'1ük ölçüde sade
fakat güzel bir tema, üç sesli güçlü bir
füg biçiminde gelişir. Klavsenin
(piyanonun) tizlerde duyurduğu temayı
solo çalgı Gamba -ya da viyolonselbas seslerle cevaplar. Eser konçerto
formuna dönüşür, nakaratlarla (
ritornel), kontrastlarla, virtüoz
bölümlerle sona ulaşır. (Süre 1 3')

Faure: Papillon
Ravel, Enescu, Boulanger gibi ünlü
bestecilerin de öğretmeni olan ve
organist olarak ta çok başarı kazanmış
olan Fransız besteci Gabriel Faure
daha çok liedleri ve oda müzikleri ile
tanınır. Bu arada viyolonsel için de
Elegie, Romans, Sicilienne gibi eserler
ve iki sonat ta yazan Faure, Papillon
(Kelebek) adlı eserini Paris'in ünlü
Hadeleine Kilisesi ikinci orgçusu iken,
1 885 yıllarında besteledi. 1 896'da bu
kilisenin baş orgçusu ve Paris
Konservatuarı kompozisyon
profesörü olduktan sonra, 1 898'de
yayınlanan Papillon, "Fransız
Schumann'ı" olarak ta anılan Faure'nin
Alman besteci Schumann'ın 1 830'1arda
piyano için yazdığı Papillons eserine
bir nazire olarak ta görülür. Hafif,
uçucu karakterdeki Papillon viyolonsel
ve orkestra için de düzenlenmiştir.

Debussy: Sonat
Viyolonsel için Sonat Claude
Debussy'nin son bestelerinden ve bu
çalgı için yayınlanan tek eseridir.
Bestecinin, bölümlerinin uyumluluğunu
ve klasik form yapısını sevdiğini
söylediği sonat 1 9 1 5 yılı yaz tatilinde
Dieppe'de yazılmış ve diğer sonatları
gibi eşi Emma'ya ithaf edilmiştir.
2/4'1ük ölçüdeki ilk bölüm (Prologue)
ağır (Lent) tempoda ve soylu bir
biçimde başlar. Viyolonsel, bazıları biriki ölçü ancak süren ve daima
yenilenen temaları konuşur gibi
duyurur. Bu hüzünlü temalar
bestecini n "Le Tombeau des
Naiades", Arabesk No.2 gibi
eserlerine çağrışımlar da yaratır.
Prologue başladığı gibi soylu biçimde
biter...
2. Bölüm 4/4'1ük ölçüde ve orta
hızdaki (Moderement anime)
Serenade hüzünlü hatta trajik

atmosferdedir. Viyolonsel Serenade'da
gitar (pizzicato), flüt (flautendo) hatta
tamburin efektleriyle, portande
(kaymalar) ve sulponticello (eşik
yanında) nüanslarıyla, ironik (alaycı)
geçişlerle oldukça duygulu bir anlatıma
yönelerek eski Fransız komedilerinin
eğlenceli tipi Pierrot'nun mandelini
eşliğinde aya bir aşk serenadı
söylemesini simgeler... Son bölüm
4/4'1ük ölçüde ve canlı (Anime)
tempodaki bir ispanyol gitarı havasıyla
giren Finale'de ise, bu kez eski
tiyatronun tutkulu figürü Arlequin
canlandırılır.
Debussy bu bölüme de müzik terimi
olmayan "Leger et nerveux" (hafif ve
sinirli) başlığını yazmıştır. (Süre 1 2')
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iSTANBUL ÜNiVERSiTESi DEVLET
KONSERVATUARI ÖGRENC i ORKESTRASI

RAMIZ MELIK ASLANOV

Azerbaycan Devlet Konservatuarı'nı
bitirdikten sonra Leningrad (bugünkü
ISTANBUL UNIVERSITY STATE
St. Petersburg) Devlet
CONSERV ATOIRE STUDENT ORCHESTRA
Konservatuarı'nda Prof. E.P. Grikunov
ile orkestra şefligi egitimi gören Ramiz
RAMIZ M ELIK ASLANOV, şef conductor
Melik Aslanov, 1 977-79 yılları arasında
NEYIRE DENIZ SARIER, piyano piano
Kahire Konservatuarı Senfoni
Orkestrası'nı
yönetti, bu orkestra ile
ESRA SEDA UÇAN, flüt flute
ltalya, Yugoslavya ve Beriine turne
BÜLENT KÜLEKÇI, tenor
yaptı ve 1 978'de lskoçya Senfonik
--------�--�
Müzik Festivali'nde büyük başarı
kazandı. 1 988-90 yılları arasında I rak
Ulusal Orkestrası'nın genel müzik
yönetmenligini yaptı. 1 97 1 yılından beri
yönetimindeki Devlet Radyo ve
Televizyon Orkestrası ile Azerbaycan
ve Rusya'daki diger cumhuriyetlerde
klasik müzigin yaygınlaşması için çalışan
ve halen Azerbaycan Devlet
Konservatuarı'nda opera hazırlıgı sınıfı
profesörü ve Devlet Oda Orkestrası
şefi olan Ramiz Melik Aslanov ayrıca
Almanya, Avusturya, ltalya gibi birçok
Avrupa ülkesi'nde konserler yönetti.
Azerbaycan, Rus ve batılı besteciler ile
Dmitry Borisovich Kabalevsky ( 1 904- 1 987)
çagdaş eserleri içeren geniş bir
Piyano Konçertosu No.3 Re Majör Op.SO
repertuara sahip olan Aslanov özellikle
Piano Concerto No.3 in D Major, Op.50
Karayef, Şostakoviç, Prokofıev ve
Allegro mo/top Andante con moto Presto
Brahms'ın bestelerinde uzman bir
Saverio Mercadente ( 1 795-1 870)
şeftir.
Flüt Konçertosu, Mi Minör Flute Concerto in E Minor
·

·

A llegro maestoso Largo Rondo Russo (A llegro vivace)-Scherzando
·

•

·

Piyotr İlyiç Çaykovski Piotr Ilyich Tchaikovsky ( 1 840- 1 893)
Maça Kızı Operası'ndan Hermann'ın Arioso'su
Hermann's Arioso from the Queen of Spade

Gaetano Donizetti ( 1 79 7 - 1 848)
"Una furtiva lagrima"
Aşk lksiri Operası'ndan Nemerino'nun Aryası
Nemorino's Aria from L'Elisir d'Amore

• Ramiz Melik Aslanov, afcer

graduaring from che Azerbaijan Srare
Conservaroire, srudied orchesrral
conducring wirh Prof. E.P. Grikunov ar
che Leningrad (St. Petersburg) Scare
Conservacoire. From 1 977 to 1 979 he
conducred che Cairo Conservaroire
Symphony ürehescra wirh which he
roured in Iraly, Yugoslavia and Berlin

Ara Inrermission

and gave very successful concerrs ar che

Antonin Dvorak ( 1 84 1 - 1 904)
Senfoni No.9, Mi Minör Op.95 (Yeni Dünyadan)
Symphony No. 9 in E Minor Op.95 (From the New World)

Adagi-AIIegro mo/to Largo Scherzo. Mo/to vivace A llegro con fuoco
·

28.6. 1 995,

·

·

Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00

Atatü rk Cultural Cenrre, Concert Hall, 7.00 pm

Sconish Symphonic Music Festival in
1 978. He was rhe musical director of
the Iraq Nacional Orchesrra from 1 988
to 1 990. Since 1 97 1 he is the manager
of che Scare Radio and Television
ürehescra wirh which he inrensively
works ro propagate che classical music
in Azerba.ijan as well as in the ocher
region. He also condııcred many

Katkılarmdan dolayı BP PETROLLERi A.Ş. ne teıekkiir ederiz.
We are grateful to BP PETROLLERI A.Ş. for their contributiom.

concerrs in European counrries such as
Germany, Auscria and Iraly. Ramiz
Melik Aslanov is a professor at the
Azerbaijan Srare Conservaroire
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prepararory class of opera as well as

He is alsa a member of the Sera

being the conductor of the State

Chamber Music Ensemble, founded

Chamber ürchestra. Mr. Aslanov's

within the conservaroire as well as of the

repertoire includes amongst atlıers alsa

TRT Youth Chorus.

works by rhe Azerbaijanian, Russian and

l.ü. D EVLET K O N SERVATUARI
ÖGRENCI O R KESTRASI

contemporary composers. He especially
prefers works by K.arayef, Shostakovich,
Prokofıev and Brahms.

N EYIZE D E N IZ SARlER
1 98 1 'de Istanbul'da doğan, 1 988
yılında I .U. Devlet Konservatuarı'nda
Zeynep Yurdakul ile piyano eğitimine
başlayan Neyire Deniz Sarıer,
öğrenimini halen aynı hocayla Orta
Devre ikinci sınıfta sürdürmektedir.
Ayrıca, Duygu Ünal ile teori eğitimi
görmektedir. Lala Margulis'in
kurslarına da katılan Sarıer, Avusturya
Kültür Merkezi ile Amerikan Kültür
Merkezi'nde konser vermiştir.
•

• Born in Istanbul in 1 98 1 , Neyi re

Deniz Sarıer entered the piano class of

LU. STATE CüNSERVATOIR E
STUDENT üRCHESTRA
• Konservatuarın yüksek sınıf
öğrencilerinden oluşan ve 1 956 yılında
kurulan ve o dönemdeki adıyla
Istanbul Belediye Konservatuarı
Birçok flüt kursına ve televizyon
Öğrenci Orkestrası, ilk yıllarda Hulusi
programiarına katıldı.
Öktem, Ekrem Zeki Ün ve Ayhan
Turan tarafından çalıştınldı ve başarılı
• Esra Seda Uçan was born in 1 97 7 and
started ro study music with Erkan Alpay konserler verdi. Konservatuarın 1 986
yılında Istanbul Üniversitesi'ne
at the Istanbul University State
bağlanması ile yeniden oluşturulan
Conservaroire in 1 99 1 . Same year she
orkestra, I.Ü.Devlet Konservatuarı
entered the Music Seetion of the
Öğrenci Orkestrası adını aldı. 1 988-89
Istanbul Anarolian Lycee for Fine Ares.
öğretim yılında Ayhan Turan, 1 989-90
In 1 994 she won the fırst prize at the
öğretim yılından itibaren de Erol
1 994 Musicorama Music Festival's
Erdinç tarafından yönetilmektedir.
Competitions for Young Soloists. She
Orkestra Harbiye Muhsin Ertüğrul
participated in many flute courses and
Tiyatrosu, l.ü. Fen Fakültesi, Cemal
appeared in television programmes.
Reşit Rey Konser Salonu, Atatürk
Kültür Merkezi ve Dolmabahşe
BÜLENT KÜLEKÇI
Sarayı'nda başarılı konserler verdi.
• 1 97 1 yılında Erzurum'da doğan
Bülent Külekçi, 1 99 1 'de l.ü. Devlet
• The orchestra, the members of which
Konservatuarı'na girdi. Eğitimini halen are the higher !eve! students of the
Lisans dördüncü sınıfta Prof. Fidan
conservaroire, was founded in 1 95 6
under the name of Istanbul
Kasimova ile sürdürmektedir. Bülent
Külekçi ayrıca konservatuarda kurulan Municipality Conservatoire Srudent
Ürehescra and was trained and
Sera Oda Müziği Topluluğu ile TRT
conducted in its early years by Hulusi
Gençlik Korosu üyesidir.

Öktem, Ekrem Zeki Ü n and Ayhan

Zeynep Yurdakul at the Istanbul
University State Conservatoire, where

• Born in 1 97 1 in Erzurum, Bülent

Turan. In 1 986 the conservaroire was

she continues her piano studies with the

Külekçi entered the Istanbul University

placed u nder the managernem of the

same teacher in the second class of the

State Conservaroire where he continues

Istanbul University and the arehescra

middle level . She alsa studies theory
with Duygu Ü nal. She participated in

his singing studies with Prof. Fidan

was renamed as Istanbul University

Kasimova in Master class fourth level.

State Conservatoire Student ürchestra.

the courses of Lala Marhulis and gave

The arehescra was conducted during the

concerts at the Austrian and American

1 988-89 school year by Ayhan Turan

Cultural Centres.

and since then by Erol Erdinç. The I. U.
Srate Conservaroire Student ürehescra

ESRA SEDA UÇAN
1 977 yılında doğan Esra Seda Uçan,
müzik öğrenimine l.ü.Devlet
Konservatuarı'nda 1 99 1 'de Erkan
Alpay ile başladı. Aynı yıl, Istanbul
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi M üzik
Bölümü'ne girdi. 1 994 Musicorama
Bodrum Müzik Festivali, Genç Kuşak
Solistleri Yarışması'nda birinci oldu.
•

has given successful concerts at the
Harbiye Muhsin Ertuğrul Theacre,
Istanbul University Facultu of Science,
Cemal Reşit Concert Hall, Atatürk
Culrural Centre and the Daimabahçe
Palace.
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operasına müzik direktörü olarak
perde aryası ve Kontes ile Hermann'ın
atanmıştır. 23 yaşına kadar daha çok
karşı karşıya geldigi Arioso'dur.
Petersburg'ta dogan Rus besteci,
enstrümental müzik besteleyen
piyanist ve müzik yazarı Dimitri
Mercadente, ilk operasını da San
Donizetti: Arya
Borisoviç Kabalevski şiir ve resim
Carlo operası için yazmıştır. lik
çalışmaları yanında, ondört yaşında
operası Sevil Serberi operasından üç
Rossini'yi örnek alarak her yıl birkaç
Moskova'ya giderek Skriabin
yıl sonra, son operası ise Don
opera yazan l talyan besteci Gaetano
Enstitüsü'nde müzik öğrenimine
Carlos'tan bir yıl önce oynanan
Donizetti ancak 1 832'de Aşk l ksiri ile
başlamış, 1 925'de Moskova
Hercadete ayrıca dört bale müziği,
ün kazanmıştır. Felice Romani'nin
Konservatuarı'na girmiş,
pek çok dini koro eseri ve sinfonia,
librettosu üzerine bestelenen iki
Miaskovski'nin kompozisyon ögrencisi koro ve klarnet konçertoları ile, hepsi perdelik komik opera ilk kez 1 2 Mayıs
olmuş, iki yıl sonra da ilk bestelerini
de 1 8 1 9'da Napoli'de yazılan altı flüt
1 832 de Milano'da sahnelenmiştir.
yazmıştır. 1 928'de ilk piyano
konçertosu bestelemiştir. Bunların
Güftesinin sekiz, müziginin ondört
konçertosuyla Rusya dışında da
arasında en çok tanınan Mi Minör
günde yazıldıgı operayı, kadınlara
tanınmıştır. Dört opera, operet, sahne Konçerto'dur; canlı ama törensel
düşkün olan Donizetti, Milano'lu
müzikleri yanında koro eserleri,
(AIIegro maestoso) tempoda başlayan, hanımiara ithaf etmiştir. 1 9. yüzyılın
senfoniler, keman, viyolonsel, piyano
agır (Largo) tempodaki 2. Bölümle
başında bir ltalyan köyünde geçen
konçertoları ve oda müzigi eserleri de lirikleşen ve çağın modasına uygun çok olaylarda genç köylü Nemorino güzel
yazan Kabalevski 3. Piyano
canlı (AIIegro vivace) hızda Rus biçimi ve zengin Adina'ya aşıktır. Genç kızı
Konçertosu'nu 1 952'de bestelemiş ve Rondo (Rondo Russo) ile şenlikli bir
etkileyebilmek için, bir gün köye gelen
bu konçertoyu - 1 948'deki keman,
havaya bürünen konçerto, şakacı ve
şarlatan doktorun sattığı aşk iksirini
1 949'daki viyolonsel konçertoları ile
canlı (Scherzando) fınal ile flüte de
içer; bir şey elde edemeyince ikinci
birlikte- gençlige ithaf etmiştir.
virtüoz görevler yükler.
şişe iksire para bulmak için askere
1 940'da komünist partisine giren,
yazılır. Ancak bu arada mirasa
savaş sırasında kahramanlık eserleri
kondugunu bilmemekte, ama mirası
Çaykovski: Arioso
besteleyen Kabalevski, 1 948'de
duyan köy kızları ona ilgi
partinin müzik ödülünü kazandıktan
lik operası Voyvoda'yı 29 yaşında
göster�ektedir. Bunu gören Adina
sonra daha lirik eseriere yönelmiş ve
yazan Çaykovski, bu alandaki ününe
gözyaşları döker, Nemorino onu ünlü
neşeli, melodik karakterdeki bu üç
1 88 1 'de Yevgen i Onyegin ile
romansı ile teselli eder: Arp ve Ingiliz
konçertosuyla geniş kitlelerde daha
ulaşmıştır. Ancak bu operaları daha
kornosunun etkili eşliginde operanın,
popüler olmuştur. 1 979'da Prag adlı 4. çok Rusya'da sahnelenirken yine
hatta ltalyan operalarının en ünlü
Piyano Konçertosu'nu da yazan
Puşkin'in öyküsü üzerine kardeşi
aryalarından birini söyler: "Una furtiva
Kabalevski'nin ülkemizde en çok
Lagrima" (Gizli bir damla gözyaşı).
Modest Çaykovski'nin librettosunu
çalınan eseri 3. Piyano
yazdıgı Maça Kızı (Pique Dame) ile
Konçertosu'dur.
Avrupa'da daha çok tanınmıştır. lik
Dvorak: Senfon i No.9
Konçertonun oldukça hızlı (AIIegro
kez 1 6 Aralık 1 890'da Petersburg'ta
molto) tempodaki 1 . Bölümü gösterişli oynanan üç perdelik Maça Kızı
I S Aralık 1 893'de Anton Seidl
bir girişle başlar, daha da hızlanarak
operasının konusu 1 9. yüzyılın ilk
yönetimindeki New York Filarmoni
orta bölmeye ulaşır ve solo çalgının
yarısında yine bu kentte geçer. Genç
Orkestrası tarafından ilk kez
parlak bir kadansıyla biter. Agırca ve
subay Hermann, Maça Kızı lakabıyla
seslendirilen esere besteci "Yeni
rahat (Andante con moto) tempodaki kumar partileri düzenleyen Kontes'in
Dünyadan Izienimler ve Selamlar"
2. Bölüm ise sevimli ve zarif havasıyla
kızı Usa'ya aşık olur. Ancak
başlıgını vermişti. "Dvorak eserinde
dinlendiricidir. Çok hızlı (Presto)
Hermann'ın kumara düşkünlügü
belki zenci Spiritual'lerini veya
tempodaki fınal hızlı ve canlı
kızılderili ezgilerini kullanmamıştı ama,
hastalık haline gelir ve genç subay
modülasyonlarla başlar. Daha sonra
Kontes'in kumardaki şansının sırrını
o kadar ustaca ve otantik çalışmıştı ki
marşı anımsatan orta bölmeden sonra elde etmek için onu sorguya çekerken Amerikalılar bile kendi melodilerini
yine çok hızlanarak parlak bir koda ile Kontes ölür. Hermann'ın çılgınlıgı hala duyduklarına inanıyorlardı" der müzik
eser sona erer.
sürmektedir. Buna dayanamayan Usa
yazarı David Ewen. Bu nedenle de
eser, NBC şirketinin yaptıgı bir
intihar eder. Sonuçta Hermann da,
dinleyici anketinde Amerika'da en
rüyasında gördügü üç kagıt üzerine
Mercadente: Flüt Konçertosu
sevilen senfoni olarak seçildi.
oynar; önce kazanır ancak Usa ile
Bari yakınlarında dogan, Napoli'de
2/4'1ük ölçüde ve Mi minör tondaki 1 .
evlenmek isteyen Prens Yeletski
ölen ltalyan besteci Giuseppe Saverio
Bölümde (Adagio-AIIegro molto)
karşısında her şeyini yitirir. Bu
Raffaele Mercadente'nin yazdıgı 60
durumdaki bir Rus subayına da intihar klasik sonat formu (Ana temaopera bugün pek sahnelenmese de
yantema-ikinci tema ve gelişimi-tekrar
etmekten başka bir şey kalmamıştır.
çagında oldukça ilgi görmüştür.
ve Coda) Beethoven veya Brahms'ın
Operanın en tanınmış bölümleri
Rossini'nin ilgisiyle yıldızı parlayan
yaptıgı gibi, aynen uygulanır. 23 ölçü
Prensin evlenme teklifi, Usa'nın gece
Mercadente 1 8 1 9'da San Carlo
süren agır (Adagio) giriş ana temaya
yarısının yaklaştıgını belirten üçüncü

Kabalevski: Piyano Konçertosu
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hazırlıktır. Ustaca gelişen düşüneeli bir
motif viyolonselde hafif sesle başlayıp
flüte geçer. Birden tüm orkestra çok
güçlü (fortissimo) şekilde girer
(AIIegro molto). Önce kornolarda
parlak biçimde, sonra da klarnet ve
fagotlarda çınlayan ana tema sergilenir.
Daha sonra flüt ve obualarla yansıtılan
yan tema, Spiritual'lerin tipik yapı
özellikleri ile "Swing long, sweet
chariot"a benzeyen, özlem dolu bir
dans havasıdır. Ikinci tema ise flütün
duyurdugu ve Sol majör tona kayan
bir kızılderili ezgisidir.
4/4'1ük ölçüdeki 2. Bölüm (Largo) Re
bemol majör tonda başlar. Bu
bölümde, Amerikalı şair Henry W.
Longfellow'un bir kızılderili efsanesini
canlandıran "Hiawatha'ın Şarkısı" adlı
şiirinden esinlenilmiştir. Kızılderili reisi
Hiawatha, kötü ruhları kovmak için
her yıl genç bir kadını çaglayana atarak
kurban etmektedir. Minnehaha (Gülen
Su) adlı karısı onun, kötü ruhların
lanetlenmiş çagrısına uymasını
engellemek için kendini sulara atar ve
parçalanır. Minneapolis'teki bu
çaglayan o günden beri onun adını
taşımaktadır).· Bu hüzünlü olay,
girişteki nefesliçalgılar koralinden
sonra Ingiliz kornosunun penta�onik
ve acıkit ezgisiyle canlandırılır. Dvorak
bu bölüme "Efsane" başlıgını vermiştir.
Daha sonra bu ezginin düzenlemesi
"Preri Şarkısı" adıyla hafif müzik
parçası olarak çok ün kazandı.
3/4'1ük ölçüde ve Mi minör tondaki 3.
Bölüm (Molto vivace), üçgen (triangel)
ve sert akorlarla başlayan ilkel
vahşilikte bir Scherzo'dur. Bölümün
ana temasını Dvorak yazmayı
planladıgı Hiawatha Operası'ndaki
kızılderili dansı için düşünmüştü. Bu
çılgın dansı vals şeklindeki iki trio
"vatana selam" yollar gibi izler: Önce
tahta nefeslilerle duyurulan melankolik
Mi majör tondaki bölme, sonra da
canlı bir Bohemya dansı. Bu trio
bölümünü Longfellow şöyle anlatır:
"Sanki bir Bohemya köy lokantasında,
Schubert'le beraber misafirlige gittik".
4/4'1ük ölçüdeki 4. Bölüm (AIIegro con
fuoco) yine Mi minör tondadır. Kısa
girişi, trompet ve kornoların tutkulu
biçimde duyurdugu "Yeni Dünya"
teması izler. Bu fanfarlı ve ilkel marş
temasını klarnet bir Bohemya ezgisiyle
cevaplar. Buna flüt ve kemanların

neşeli polkası d a katılır. Dvorak
burada birinci bölümün bazı temalarını
kullanmıştır. Bu temalar eski ve yeni
dünyanın simgeleri olarak sergilenir.
Besteci her iki dünya ile ilişki içindedir.
(Süre: 45')
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ELiF ÖNAL,

piyano piano

]ohann Sebastian Bach ( 1 685-1 750)
Fransız Süiti No.2, Do Minör, BWV8 1 3
French Suire No.2 in C Minor, BWV8 1 3

A llemande Courante Sarabande Air Menuett Gigue
·

·

·

·

·

Franz Schubert (1 797 -1 828)
Sonat, La Minör Op. l 43 D.784 Sonara in A Minor, Op. l43 D.784
Allegro giusto . Andante . Allegro vivace

MERVE KENET,

viyola viola

ZEYNE P YURDAKUL,

piyano piano

]oseph ]ongen ( 1 8 73 - 1 953)
Viyola ve Piyano için Konçertino, Op. l 1 1
Concertino for Viola and Piano, Op. l l l

ELIF Ö NAL
• 1 978'de Ankara'da doğan Elif Önal,
altı yaşında Doç. Tuvana Alton'un
öğrencisi olarak l.ü.Devlet
Konservatuarı'nın piyano bölümüne
girdi. Mine Mucur ile solfej, Duygu
Ünal ile armoni, Özen Veziroğlu ile de
deşifraj çalıştı. Çeşitli öğrenci
konserlerine ve L. Margulis'in
kurslarına katıldı. Konservatuar ile
birlikte ürüttüğü lise öğrenimini
1 99S'de tamamladı. Halen I.Ü.Devlet
Konservatuarı lisans öğrencisi olarak
Do. Tuvana Alton ile eğitimini
sürdürmektedir.

Allegro giusto Andantirıo Allegro giocoso
·

·

Henry Vieuxtemps ( 1 820- 1 88 1 )
Viyola ve Piyano için Elegie, Op.30 Elegie for viola and Piano, Op.30
A ndante con moto

KEVORK TAViTYAN,

bariton baricone

P l NAR YILANCIOGLU,

piyano piano

Franz Schubert ( 1 79 7 - 1 828)
"Kış Yolculuğu", Op.89'dan 3 Lied 3 Lieds from "Winrerreise" Op.89
No. l 5 Die Kraehe No. 7 Att/ Dem Flusse No.4 Erstarrung
·

·

Maurice Ravel ( 1 8 75 - 1 93 7)
"Chanson a Boire"
Don Quichotte a Dulcinee'dan Şarkı
Chanson from "Don Quichorre a Dulcinee"

jules Massenet ( 1 842-1 91 2)
Elegie
Wolfgang Amadem Mozart ( 1 75 6- 1 7 9 1 )
"Hai gia vinto la causa"
Figaro'nun Düğünü operasından Kontun Aryası
Counr's Aria from Le Nozze di Figaro

Richard Wagner ( 1 8 1 3 - 1 883)
"O Du mein hclder Abendstern"
Tannhaeuser operasından Wolfram'ın Aryası
Wolfram's Aria from Tannhaeuser

Giuseppe Verdi ( 1 8 1 3 - 1 90 1 )
"Cortigiani, vill razza dannata"
Rigoletto operasından Rigoletto'nun Aryası Rigolerro's Aria from Rigolerro
30.6. 1 995, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00
Ararürk Cultural Centre, Concert Hall, 7.00 pm

Katkılarmdan dolayı BP PETROLLERI A.Ş. ne tqekkiir ederiz.
We are grateful to BP PETROLLERI A.Ş. for their corıtriblltiom.

• Born in 1 978 in Ankara, Elif Önal

srarred ro srudy piano wirh Associate
Prof. Tuvana Al ton at the Istanbul
University Srate Conservaroire at the
age of six. She alsa worked w ith Mine
Mucur (reading), Duygu Ü nal
(harmony) and Özen Veziroğlu (sight
reading). She parricipated in the courses
of L. Margulis as well as in several
srudenr concerrs. She conrinues her
studies in the Master class with the
same teacher.

M ERVE KENET
1 977'de Istanbul'da doğan Merve
Kenet, 1 988-89 döneminde l.ü.Devlet
Konservatuarı'na girdi. 1 992 ve 1 993
yıllarında Bethy Osteroth'un
kurslarına katıldı. 1 994'de Istanbul
Devlet Senfoni O rkestrası'nda çaldı;
aynı yıl Akdeniz Gençlik Orkestrası'nın
sınavını kazanarak orkestra ile birlikte
Fransa, ltalya, Tunus ve Fas'da
konserler verdi. Fransa'da Bruno
Pasquier'nin derslerine katıldı. 1 994
•
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Devlet Senfoni Orkestrası Filarmoni
Konserleri'ne katıldı. Zeynep
Yurdakul halen l.ü.Devlet
Konservatuarı piyano bölümünde
öğretim üyesidir.

söyledi. 1 994'de Gürel Vakfı 1 . Ulusal
Şan Yarışması'nda ikinci oldu. Çeşitli
televizyon programiarına katıldı.

• Zeynep Yurdakul srarred ro study

Opera a t t h e MSU State Conservatoire

piano wirh Prof. Meral Yapalı ar the

and conrinues his post-graduate studies

• Born in 1 968 in Istanbul, Kevork

Tavityan received his Master' s degree i n

Kasım ayında British Council'ın açtığı
"Yılın Genç Müzisyeni" yarışmasında ilk
altıya girdi. Halen Selçuk Kundakçı'nın
viyola sınıfında Lisans 1 öğrencisidir.

Istanbul University Srare Conservaroire

with Prof. Güzin Gürel . He gave his

in 1 967. She also worked wirh Prof.

fırst recital i n 1 988 and parricipared in

Scholz ar the Mozarteuro Music School

several solo and choral concerts. He won

in Salzburg. After graduaring from the

the fırsr prize i n a competition opened

German School in Istanbul in 1 980 she

by the same conservaroire and was a

conrinued her piano studies ar the

second prize winner ar the Gürel

Rheinland Hochschule für Musik wirh

Foundation lsc National Singing

Prof. Dohm and Prof. Graf and

Competition. He also appeared in

graduared wirh honours in 1 984. In the

several television programmes.

meanrime she also worked wirh Alla
• Born in 1977 in Istanbul, Merve

Blarov and gave recirals and chamber

Kener enrered the Istanbul University

music concerrs. She rerurned ro Turkey

Bach: Fransız Süiti

Bach'ın klavsen için yazdığı süitler
(Ingiliz Süitleri, Fransız Süitleri ve
Partitalar) o çağın moda dansılarını
in Berhy Osrerorh's courses. In 1 994 she Yenal, rhe I. U. Conservaroire Studenr
Orchesrra conducred by Erol Erdinç, the içermesi bakımından, onun toplum
played in the Istanbul Srare Symphony
yaşamına bir katkısı olarak da kabul
Orchesr ra and the same year she won the Is ranbul Srare Symphony Orchesrra
conducred by Serdar Yalçın and
edilebilir. Her biri altı süitten oluşan
audition of the ürehestre des Jeunes de
bu eserlerden Fransız Süitleri 1 7 1 7la Medirerranee and performed wirh the
parricipared in the Istanbul Srare
1 723 yılları arasında Köthen'de
Symphony Orchesrra Philharmonic
orchesrra in France, lraly, Tunisia and
Concerrs. Zeynep Yurdakul is on the
bestelenmiştir. Altı bölümden oluşan
Morocco. She srudied wirh Bruno
Fransız Süiti No.2 diğerleri arasında
Pasquier. She parricipared in rhe Young reaching sraff of the U . I . Srare
Conservaroire Piano Department
daha sade, ancak duygulu ve etkili
Musician of rhe Year Compeririorı
karakteriyle seçkinleşir. Şarkı söyler
organİsed by The British Council and
havada olan süit, tiz seslerindeki
was dassed in rhe fırsr six. She conrinues
KEVOR K TAVITYAN
her studies wirh Selçuk Kundakçı in che �-------1 zengin s üsleriyle zarif ve güzel
aniatımlı bir dansın birleşimi olan eski
• 1 968'de Istanbul'da doğan ve MSÜ
Master class second !eve!.
Devlet Konservatuarı Opera
dans Allemande ile başlar. Ikinci dans,
canlı Courante ise, bestecinin altı
Bölümü'nden lisans derecesini alan
ZEYNEP YURDAKUL
Kevork Tavityan, yüksek lisans
Küçük Prelüd'ünden BWV934
eğitimini halen Prof. Güzin Gürel ile
numaralıyı çok anımsatır. Ağır dans
• 1 967'de l.ü.Devlet Konservatuarı'na
sürdürmektedir. lik resitalini 1 988'de
Sarabande ile zarif Menuett arasına
girerek Prof. Meral Yapalı ile piyano
dans edenleri dinlendirrnek amacıyla
verdi, çeşitli koro ve solo konseriere
eğitimine başlayan Zeynep Yurdakul,
katıldı. 1 99 1 'de konservatuarda açılan
yazılmış gibi duran bir Arya (Air)
Salzburg Mozarteum Müzik Yüksek
yerleştirilmiştir. Dansla ilgisi olmayan,
Okulu kurslarınd Prof. Scholz ile
bir yarışmada birinci oldu ve Istanbul
Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde
ancak Haendel gibi Bach'ın da zaman
çalıştı. Istanbul Alman Lisesi'ni
zaman yer verdiği Air, iki sesli bir
bitirdikten sonra 1 980'de piyano
invention biçimindedir. Son bölüm
öğrenimini Rheinland Müzik Yüksek
olan hızlı Ingiliz dansı Gigue ise, 1 7.
Okulu 'nda Prof. Dohm ve Prof. Graf
yüzyıl Fransız-lspanyol dansı, Kanarya
ile sürdürdü; 1 984'de pekiyi dereceyle
adalarından kaynaklanan Canarie
mezun oldu. Bu arada Alla Blatov ile
(Canarios) dansının izlerini de
de çalıştı, solo ve oda müziği
taşıyarak, biraz hüzünlü havadaki Süit'i
konserleri verdi. 1 986'da yurda dönen
şakacı biçimde sona erdirir. (Süre 1 3')
Zeynep Yurdakul, Ercan Yenal
yönetimindeki lzmir Yaylı Çalgılar
Orkestrası, Erol Erdinç'in yönettiği
Schubert: Sonat
I.Ü.Devlet Konservatuarı Öğrenci
Orkestrası, Serdar Yalçın
Schubert ikibuçuk aylık bir aradan
yönetimindeki Istanbul Devlet Senfoni
sonra 1 823 yılı Şubat ayında tekrar bir
piyano sonatı yazmağa karar verdiği
Orkestrası eşliğinde çaldı; Istanbul
Srare Conservaroire in 1 988-89 school

in 1 986 and performed wirh the !zmir

year. In 1 992 and 1 993 she participared

String ürehescra conducred by Ercan
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zaman klasik form anlayışı degişmişti.
Deneylerden kaçmarak kendine
güvenini kazanmış olarak, sonat
besteciliginde yeni bir merhale olarak
kabul edilen La minör sonatını yazdı.
Her notasıyla Schubert'i yansıtan ve
olgunluk eseri olan sonat, bütünlük
oluşturan yapısıyla bir lied, bir
impromptu gibidir. Belki de tek
eksikligi, her türlü süsten uzak, sade
yapısıdır. Özellikle birinci ve ikinci
bölümlerdeki parlak piyano
cümlelerinden yoksunluk, insana adeta
bir senfoninin piyano düzenlemesi
seslendiriliyormuş hissini verir. Ancak
gerçek müzik degerinin piyano
yorumuna üstünlügü, bu sonatın
konser salonlarında en çok çalınan
Schubert sonatı olmasını saglamıştır.
lik bölümde her iki elde pianissimo
oktavlarla belirtilen acılı ve
mutsuzcasına bir boyun egiş, sonatın
bütününün karakteridir. Fa majör
tonda balad tarzındaki Andante sakin
ve esrarlı bir atmosferdedir. Ancak bir
kere, dinamik bir yükselmeyle bu hava
degişir. Finalde ise piyanonun etkisi
artar; triyoleli pasajlada duyurulan
aceleci ezgi bir ara parlak bir majör
tona dönüşürse de, eser yine kaderci,
karamsar bir minör tonla son bulur.
(Süre 20')

agırca (Andatino), hızlı ve sevinçli
(AIIegro giocoso) tempolarda gelişen
bu kısa eserde özellikle solo çalgı
gözetilmiştir.

Vieuxtemps: Elegie

Verviers'de dogan, Cezayir'de ölen
Belçikalı kemancı ve besteci Henry
Vieuxtemps dört yaşında müzige
başlamış, daha yedi yaşında dinleyici
karşısına çıkarak konçerto çalmıştır.
Konser turneleriyle tüm Avrupa'yı
dolaşan 1 4'ünde Schumann ve
Paganini'yi büyüleyen, Rusya'da
profesörlük yapan, yazdıgı 7 keman
konçertosunun ilkini 1 836'da, onaltı
yaşında besteleyen Vieuxtemps,
Amerika'ya bile ünlü piyanist
Thalberg'le üç turne
gerçekleştirmiştir. Belçika keman
okulunun kurucularından olan, Ysaye
gibi kemancılar da yetiştiren
Vieuxtemps, tutkulu ve biraz fazla tatlı
havada ezgisel olmakla birlikte
eserlerinde soylulugunu, çekiciligini ve
zarifligini yitirmemiştir. Ayrıca çok iyi
bir viyolacı ve oda müzigi yorumcusu
olan besteci, viyola -ya da viyolonselve piyano için Op.30 Elegie adlı
parçasını, Berlioz'un begendigi 4.
Keman Konçertosu ile Wieniawski'nin
favorisi olan 5. Keman Konçertosu
arasında 1 854 yılında yazmış ve ilk kez
]ongen: Konçertino
piyanist olan eşi Josephine Eder ile
birlikte
çalmıştır. Viyola için sonadar
Liege'de dogan Belçikalı besteci ve
ve ufak parçalar da besteleyen
orgçu Joseph Jongen -kendinden on
Vieuxtemps'ın, eski çagların yakaran
yaş küçük kardeşi Leon gibi- aynı
Lamento'larının yerini alan ve agıt
kentin konservatuarında okumuştur.
Org çalmada olaganüstü yetenekli olan anlamına gelen Elegie'si de,
Massenet'nin ya da Faure'nin
Jongen, Belçika'nın Roma ödülünü
Elegie'leri
kadar ünlü olmasa da kibar
kazanmış, çeşitli Avrupa kentlerinde
bir
hüznün,
yasın agır ama hareketli
egitim görmüştür. 1 920- 1 939 yılları
(Andate
con
moto) tempoda
arasında Brüksel Konservatuarı
anlatımıyla
seçkinleşir.
müdürlüğünü de yürüten, savaş çıkınca
Ingiltere'ye giden Jongen özellikle oda
müzigi yazmış, eserlerinde
Schubert: Üç Lied
kontrpuandan çok armoniye önem
vermiş, 1 92 1 '1erden sonra Debussy ve Tüm yaşamında 606 kadar Lied
besteleyen Schubert, bunlarda
Ravel'in etkisinde de kalmıştır.
çogunlukla Göthe ve Schiller'in
Sayısı 24 1 'i bulan eserleri arasında
senfoni, keman, viyolonsel, piyano, arp şiirlerini kullanmış, 1 827'de yazdıgı
konçertoları, süit, fantezi, uvertür gibi Op.89 Winterreise (Kış Yolculugu)
başlıklı 24 Lied'inde yaşıtı Wilhelm
orkestra eserleri de bulunan Jongen
Mü ller'in ( 1 794- 1 827) sözlerini
Viyola ve Piyano için Op. l 1 1
degerlendirmiştir. Bu dizinin
Konçertino'yu Ingiltere'de bulundugu
onbeşineisi olan "Die Kraehe" (Karga)
1 940 yılında yazmıştır. Geleneksel
adlı Lied biraz agır tempoda, 2/4'1ük
biçimde, ılımlı hızda (AIIegro giusto),

ölçüde başlar ve piyano ile şanın
unison yorumuyla yalnızlık vurgulanır:
"Bir karga benimle birlikte şehirden
taşındı, bugüne kadar başımın üstünde
uçtu. Beni terketmek istemeyen karga
mezara kadar sadık kalacak!"
Kış Yolculugu'nun No.? Lied'i "Auf
dem Flusse" (lrmak Üzerinde) cenaze
marşı gibi, agır tempoda, yaklaşan kışı
canlandıran ve iki oktava yakın ses
genişligini gerektiren bir şarkıdır.
Minör tonalite ancak orta bölmede
biraz aydınlanır, majöre dönüşür: "Sen
ey öyle neşeli şırıldıyan aydınlık, vahşi
ırmak; örtündügün o sert donuk
kabuguna sivri bir taşla sevgilimin adını
ve saatiyle, günüyle ilk
selamlaşmamızın -bir kırık yüzük gibitarihlerini işleyecegim .."
Dizinin No.4 Lied'i, donup kalma,
şaşkınlık anlamına gelen "Erstarrung",
oldukça çabuk tempoda ve 4/4'1ük
ölçüdedir. "Onun izlerini karda
boşuna arıyorum" diye başlayan Lied,
sıcak gözyaşlarıyla karı delmeyi
deneye!l; bir çiçek, bir yeşil ot arayıp
duran aşıgın, ölü gibi olan yüregi
eriyince sevgilinin resmi de akıp
gidecektir".

Ravel: Şarkı
Ravel'in 1 932 yılında Paul Morand'ın
ironik sözleri üzerine besteledigi ve
"Don Quichotte a Dulcinee" (Don
Kişot'tan Dulcinea'ya) adlı üç şarkı
daha çok halk müzigi benzeri gibidir.
Ölümcül hastaligının başlamasından
önce Ravel'in son tamamladıgı eser
olan bu üç şarkının ilki Chanson
Romantique, ikincisi bir kilise ezgisini
anımsatan Chanson Epique adlarını
taşır. Neşeli havadaki 3. Şarkı ise
"Chanson a Boire" (Içki Şarkısı) biraz
da lspanyol Saati operasının kahramanı
Gonzalve'nin nakaratını anımsatırsa da,
oldukça zengin süs notalarıyla
işlenmiştir. Aslında bir film müziği
olarak düşünülen bu şarkılar Ravel'in
şarkıları arasında en başarılı
olanlardandır.

Massenet: Elegie
Yirmibeş kadar opera besteleyen
Fransız Jules Massen et, Maria
Magdalena oratoryosunu bestelediği
1 873 yılında Leeonte de Lisle'in Les
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Erinnyes piyesine bir ara müzigi yazma
önerisi almıştı. Yazdıgı müzigin tümü
pek tutulmamasına karşın bu arada yer
alan çekici ve hüzünlü bir ezgi Elegie
adıyla o kadar ün kazandı ki, tüm
çalgılara uygulandı. Massenet'in ikiyüz
kadar şarkısı arasında en sevileni olan
Elegie, oktavlı başlangıcı ile de ilginç
oldu ve tüm ünlü tenor, soprano,
bariton, alto ve basların bile
repertuarında yer aldı.

Mozart: Kontun Aryası
Mozart'ın Lorenzo de Ponte'nin
librettosu üzerine yazdıgı dört
perdelik "Figaro'nun Dügünü" operası
ilk kez 1 Mayıs 1 786'da Viyana'da
besteci yönetiminde oynanmış ve çok
başarı kazanmıştı. Yurdumuzda ilk 1 6
Haziran 1 944'de Ankara Halkevi'nde
sahnelenen operanın konusu 1 8.
yüzyılda Ispanya'nın Sevil kentinde
Kont Almaviva'nın şatosunda geçer.
Sevil Berberi operasının devamı olan
eserde, uşak Figaro sayesinde evlenen
Kont bu kez Figaro'nun nişanlısı
Susanna'ya göz koyar; ancak
Figaro'nun ustaca planlarıyla bu
emeline ulaşamaz. Eglenceli olaylarla
gelişen operanın üçüncü perde�inde
enerji dolu Kont, Figaro'yu -aslında
annesi oldugunu bilmedigi- hizmetçi
Marcellina ile evlendirmege kalkar ve
o zamana kadar da çapınkınlıkla
meşgul oldugu için yalnız kalınca,
söylemege vakit bulamadıgı aryasını
tutkuyla söyler: "Hai gia vinto la
causa... Vedro mentrio sospiro, felice
un servo mio?" Dava artık
kazanılmıştır ... diye başlayan resitatif
arya ile sürer: "Uşagımın benden çekip
aldıgı mutluluktan mahrum
kalacagım ... "

Wagner: Wolfram'ın Aryası
Wagner metnini de kendi yazdıgı
Tannhaeuser operasını Dresden'de
1 843-45 yılları arasında bestelerken iki
ayrı Alman efsanesinden
yararlanmıştır. Konusu 1 3. yüzyılda
Almanya'da geçen üç perdelik operada
1 3. yüzyıla ait "Wartburg'ta
Şarkıcıların Savaşı" adlı şiirleri de
degeriendi rilmiştir. O perada saf ve
kutsal aşk ile lanetli aşk -şehvet
arasındaki çatışma sergilenir. Ozan ve

şövalye Tannhaeuser sefahata dalarak
sevdigi saf gençkız Elizabeth'i unutmuş,
aşk tanrıçası Venüs'e kapılmıştır.
Üçüncü perdede günahlarını
affettirmek için Roma'ya hacca giden
Tannhaeuser, dönüşte hacılarla
birlikte görünmeyince Elizabeth
üzülür. Yavaşca gece olmaktadır. Onu
teselli etmek için dürüst şövalye
Wolfram serenadıyla akşam yıldızına
genç kıza yol göstermesi için yakarır:
"O Du, mein holder Abendstern" (Ey
sen, benim kutsal Akşam Yıldızım).

Verdi: Rigoletto'nun Aryası
Verdi'nin en sevilen melodilerini
içeren ünlü operası Rigoletto, ilk kez
1 85 1 'de Venedik'te sahnelenmiş ve
tümüyle bir kere bile genel provası
yapılmayan eser yine de büyük başarı
kazanmıştı. Konusu Victor Hugo'nun
Kral Egleniyor adlı eserinden alınan
dört perdelik opera 1 6. yüzyılda
Mantua ve civarında geçer. Mantua
Dükünün soytarısı kambur Rigoletto,
güzel kızı Gilda'yı herkesten
saklamasına karşın, kendisi saraydaki
soysuz eglencelere, sefahata yardımcı
olmaktadır. Bu arada kaçırılan bir kızın
da kendi kızı oldugunu fark eder.
Saraya gelerek onu geri ister ve kapıya
yönelir, ancak saray mensupları yolunu
keser. Rigoletto merhamet diler,
tehdit eder, aglar, haykırır, yalvararak
ünlü aryasına başlar: "Cortigiani, vii
razza dannata..." (Saraylılar, alçak
melun ırk) ve devam eder: "Hangi
paraya benim hazinemi sattınız?"
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MELiN MOLLA,

piyano piano

Ludwig van Beethoven ( 1 7 70-1 82 7)
Sonat No.30, Mi Majör Op. l 09 Sonata No.30 in E Major üp. 1 09
Vivace, ma non troppo-Adagio espressivo-Tempo I
Prestissimo
Gesangsvo/1, mit innigster Empfindrmg (Andante mo/to cantabile ed espressivo)

Felix Mendelssohn ( 1 809- 1 84 7)
Variations Serieuses, Re Minör, Op.54 Variacions Serieuses in D minor Op.54

ViYOLONSEL DÖRTLÜSÜ

CELLO QUARTET
Rahşan Apay, l .viyolonsel l sc cello
Karelin Ölçer, 2.viyolonsel 2nd cello
Dilbağ Tokay, 3. viyolonsel 3rd cello
Çiğdem Alkaya, 4. viyolonsel 4ch cello

M ELIN M OLLA
1 97 1 'de Bulgaristan'da doğan Melin
Molla, 1 985 yılında Rusçuk Müzik
Okulu'nun sınavını kazarak Prof.
Emilia Kastova'nın öğrencisi oldu;
1 987-89 yılları arasında, Bulgaristan'ın
önemli piyanistlerinden biri olan Prof.
Luba Ençeva ile çalıştı ve 1 990'da
pekiyi dereceyle mezun oldu. 1 99 1 'de
ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti ve
piyano eğitimini MSÜ Devlet
Konservatuarı'nda sürdürdü. 1 994'de
Bülent Tarcan Piyano Yarışması'nda
birinci olan Melin Molla, aynı
konservatuarda yüksel lisans
çalışmalarını sürdürmektedir.
•

Ludwig van Beethoven ( 1 7 70- 1 827)
Ecossaises Wo086*
]ohann Sebastian Bach ( 1 685- 1 750)
2 Koral 2 Chorals*
"Herzlich tut mich verlangen" BWV727
· "lch ruf zu dir, Herr Jesu Christ" BWV639
Sergei Prokofiev ( 1 89 1 - 1 953)
"Üç Portakalın Aşkı" Operası'ndan Marş, Op.33*
March from "The Love for Three Oranges" Op.33

Claıtde Debussy ( 1 862- 1 91 8)
Suite Bergamasque'dan Ay lşığı Clair de Lune from che Suice Bergamasque*
Jean Sibelius ( 1 865 - 1 95 7)
Hüzünlü Vals, Op.44 No. l Valse Trisce Op.44 No. 1 *
Wolfgang A madeus Mozart ( 1 7 56-1 7 9 1 )
Türk Marşı Rondo Alla Turca*

• Born i n Bulgaria in 1 97 1 , Melin

Molla entered the Russe School of

George Gershwin ( 1 898-1 93 7)
Prelüd No.2 Prelude No.2*

Music in 1 985 and srudied piano wirh

Andante con moto e poco rubato

studies wirh Prof. Luba Encheva from

Scott]oplin ( 1 868- 1 9 1 7)
"The Easy Winners" Rag

Prof. Emilia Kosrova. She continued her
1 987 to 1 989 and graduared wirh
honours in 1 990. In 1 991 she
emigrared to Turkey wirh her family

Robert Hampton
Agitation Rag
* Dört Viyolonsel için düzenleyen Arranged for four eellos by Prof Rqit Erzin.

and entered the Mimar Sinan University

1 .7. 1 995, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00

won the firsr prize ar the Bülent Tarcan

Acarürk Culcural Cencre, Concerc Hall, 7.00 pm

ll

Katkılarından dolayı BP PETROLLERİ A.Ş. ne teşekkür ederiz.
We are grateful to BP PETROLLERI A.Ş. for their contributions.

Srare Conservaroire where she conrinues
her Master !eve! studies. Melin Molla
Piano Comperirion in 1 994.

VIYOLONSEL D Ö RTLÜSÜ
CELLO QUARTET

1 975 yılında doğan RAHŞAN APAY
müziğe piyano ile başladı, 1 986'da MSÜ
Devlet Konservatuarı'na girerek Prof.
Reşit Erzin'in viyolonsel öğrencisi oldu.
l i k konserini 1 989'da D. Goya
yönetimindeki MSÜ Devlet
Konservatuarı O rkestrası ile ondört
yaşında verdi. Eğitimini halen aynı
•
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the Borusan Chamber Orchestra. She
continues her studies with Prof. Erzin i n
rhe Masrer class rhird level. . . Born in
1 976 in Ankara Di LBA G TOKAY
srarted to srudy cello wirh Prof. Reşit
Erzin ar rhe MSU Stare Conservatoire i n
1 986. She parcicipared i n rhe summer

course of Alexander Rudin in 1 994. She
continues her studies in rhe Masrer class
third level with Prof. Erzin . . . Born in
1 97 6 in Ankara, Ç İ G DEM ALKAYA
encered rhe cello class of Prof. Reşit
Erzin at the MSU Srate Conservatoire in
1 986 where she continues her studies

with rhe same teacher. She is also a

konservatuarda Prof. Reşit Erzin ile
Lisans üçüncü sınıfta sürdürmektedir...
1 975 yılında Istanbul'da doğan
KAROLIN ÖLÇER, 1 986'da MSÜ
Devlet Konservatuarı'na girerek Prof.
Reşit Erzin ile viyolonsel eğitimine
başladı. Prof. Saim Akçıl'ın
yönetimindeki Gençlik Oda
Orkestrası'nın solo çelisti ve Borusan
Oda Orkestrası üyesi olan Ölçer,
eğitimini Prof. Erzin ile Lisans üçüncü
sınıfta sürdürmektedir... 1 976'da
Ankara'da doğan DILBAG TOKAY,
1 986'da MSÜ Devlet
Konservatuarı'nda Prof. Reşit Erzin ile
viyolonsel eğitimine başladı. 1 994'de
Alexander Rudin'in yaz kursuna katıldı.
Halen Prof. Erzin ile aynı
konservatuarda Lisans üçüncü sınıfta
öğrenimini sürdürmektedir... 1 976'da
Ankara'da doğan ÇIGDEM ALKAYA,
1 986'da MSÜ Devlet
Konservatuarı'nda Prof. Reşit Erzin ile
viyolonsel eğitimine başladı. Aynı
zamanda Prof. Saim Akçıl'ın yönettiği
Gençlik Orkestrası üyesi olan Alkaya,
eğitimini aynı hocayla sürdürmektedir.

member of Prof. Saim Akçıl's Yourh
Orchesrra.

Beethoven: Sonat No.30

Piyano için 32 sonat yazan
Beethoven'in son üç sonatı birbiriyle
ilişkilidir ve bitişleri ayrı bir anlayışla
ele alınmıştır. 1 82 1 'de yayınlanan
Op. l 09 Mi Majör No.32 Piyano
Sonatı'nı Beethoven arkadaşı Franz
Brentano'nun kızına ithaf etmiştir.
Bitimi sessiz bir iç dünyaya döner gibi
olan sonat, akla gelen tüm pırıltıları,
nüansları içerdiği gibi hem ciddi, hem
de yumuşak bir parlaklık yansıtır.
Üç bölümün de yakın ilişkisi nedeniyle
şiirsel bir bütünlükte olan sonatın 1 .
Bölümü özgür bir fantezi havasında
gibi görünmesine karşın geleneksel
sonat formundadır. 2/4'1ük ölçüde,
pek o kadar canlı olmayan (Vivace, ma
non troppo) tempoda, çok akıcı
(sempre legato) başlayan birinci
bölümün daha ilk ölçülerinde uçucu
bir tınıda yükselen, alçalan bir motif
ana temayı temsil eder. Tüm bölüm,
hafif (piano) ve tatlı (dolce) sunulan bu
• Born in 1 97 5 , RAHŞAN APAY
kısa motif üzerine kuruludur. Bu
started to read music with piano and in
doğaçtan çalınır gibi bölmeyi izleyen
1 986 she encered the MSU State
duygulu ağırlıktaki (Adagio espressivo)
Convervaroire (cello class of Prof. Reşit
ve 3/4'1üğe dönüşen ölçüdeki kısımda,
Erzin). She gave her fırst concert in
değişik bir anlatım karakteri ile beliren
1 989 at the age of fourteen ait h the
yan tema da bütünlüğü bozmaz. Sonra,
Tempo l'de ise ana tema tekrar
MSU Srare Conservaroire Orchesrra
değerlendirilir. Bu iki çehreli ilk bölüm
conducred by D. Goya. She continues
her studies with the same reacher in
ara vermeden ikinci bölüme bağlanır.
Master class third level . . . Born in 1 97 5
2. Bölüm 6/S'Iik ölçüde, çok hızlı
i n Istanbul, KAROLİN ÖLÇER entered (Prestissimo) tempoda ve Mi minör
rhe cello class of Prof. Reşit Erzin at rhe
tonda, vahşi karakterde bir
MSU Srare Conservaroire in 1 986. She is Scherzo'dur. Aceleci bir tavırla gelişen
solo eellist of Prof. Saim Akçıl's Youth
bölümde yine de romantik bir hava
sezildiği için, yazar Wasilewski bunu
Orchesrra as well as being a member of

"Fantastik lmpromptu" olarak
tanımlamıştır. Mendelssohn'u
anımsatan tema, baslarda oktavlı eşlikle
ayrı bir anlam da kazanır. Yirmibeşinci
ölçüde bas partisinde biraz sakinleşen
hava, yan temanın unison olarak
duyurulmasına olanak verir. Ancak
sekiz ölçü sonra yeniden eski, ana
tema egemen olur. Kısa Coda ise sağ
elin yükselen, sol elin pesleşen karşılıklı
hareketleri ile ilginçleşir. Gelişirnde de
önceki bas tema etkilidir; bununla ana
temanın girişi sağlanır.
Czerny, sonatın ilk iki bölümünden de
çok uzun olan finalin Haendel ve Bach
stilinde çalınmasını ister. Beethoven'ın
en içten duygularla, ezgisel
(Gesangsvoll, mit innigster
Empfindung, ya da Andante molto
cantabile ed espressivo) çalınmasını
öngördüğü bu 3. Bölüm sakin ve
barışçı bir tema ile 3/4'1ük ölçüde
başlar; fırtınalı bir geceden sonra
güneşli bir ilkbahar sabahı izlenimini
veren ve onaltı ölçü süren bu şarkı altı
varyasyon ile işlenir. Birinci
varyasyonda tema, armonik
izleyicilerinden kurtulmuş biçimde
zarif bir tutku ile -sakin bir trombon
tavrı ile- yükselir. Ikinci ise ikili bir
varyasyondur: Melodinin tekran her
seferinde yeni biçimde değiştirilirken,
temanın önce birinci kısmı, sonra
ikinci kısmı ele alınır. Üçüncü
varyasyon hızlı ve canlı (AIIegro
vivace) tempoda lntermezzo gibidir;
temanın bas motifi ön plandadır.
Dördüncü varyasyon, 9/S'Iik ölçüdedir
ve hem ana temayı, hem de bas motifi
birlikte işler, kaynaştırır. Beşinci
varyasyon sert, ciddi ve ritmik
vurgulamalada sağlamlaştırılan
karakteri ile şeçkinleşir; tema burada
da benzetimli diyaloglarla, üç ve dört
sesli fugato olarak ele alınır. Altıncı ve
son varyasyona üç tane sekizlik
notadan oluşan bir Auftakt (açış
ölçüsü- eksik ölçü) ile geçilir ve tema
özgün biçime çok yakın şekilde
yansıtılır. Ancak dominant ses olan Si
notası hem bas, hem tizde duyurulur;
önce dörtlük ritmde sonra giderek
S'lik, 1 6'1ık ve 32'1ik notalarla
küçültülerek sonunda gerçek trile
ulaşır. Bu arada üstündeki melodi ve
altındaki karşı parti sakin biçimde akar.
Bu kreşendo'dan sonra parlak
arpejler, akıcı pasajlada doruğa ulaşır.
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Uzun zamandır sağır olan Beethoven
böylece yeni ve büyülü bir piyano
tınısına erişmiştir. Bu doruktan sonra
yalın ve durgun ana tema tekrar
belirir, yavaşça sönerek sonu hazırlar.
(Süre 22')

Bach: 2 Koral

Bach, lncil'i halka anlatabilen şekilde
yazılmış Almanca sözlü 200 kadar
koral yanında, org için de I SO kadar
koral bestelemiştir. Kilisenin ve
soyluların hizmetinde, orgçu olarak ta
çalışan Bach'ın tüm enstrümantal
Mendelssohn: Variations Serieuses
eserlerinin yarısını da org için
Mendelssohn'un 1 84 1 'de Berlin'de
yazdıkları oluşturmaktadır. Bach bu
koro ve orkestra yöneticisi olarak
org eserlerinde, korallerde önce
bulunduğu yıl yazdığı bu eser (Ciddi
Pachabel, Buxtehude, Scheidt gibi
Varyasyonlar) onun ustalığını
bestecilerin etkisinde kalmasına karşın
gösterir. Ayrıca varyasyon stilindeki
çeşitli formlar kullanmış, dört sesli, iki
bir eseri minör tonda yazarak
sesli, kontrpuanlı ve füglü koraller de
Beethoven'i örnek almış, Haydn
yazmıştır. Bach ayrıca bu koralleri
görüşü olan eğlence müziğinden
küçük değişikliklerle de çeşitli
uzaklaşmıştır. O çağda moda olan
eserlerinde kullanmıştır. Bazen de
Parlak Varyasyonlar'a (Variations
kantatları koral biçimde org için
Brillantes) bir tepki olarak da görülen düzenleyen Bach'ın bu eserleri
eseri A. Cortot, "Kibar tavırlı
günümüzde çeşitli çalgılara
besteci, şeytana kapılmış gibi cadılar
uygulanarak da çalınmaktadır.
bayramına koşuyor" diye tanımlamış ... Bu programda yer alan korallerin ilki,
Eser ciddi bir tema ile 1 7
Bach eserleri dizisinde "Koral
varyasyondan oluşur. Hızlanmayan,
Düzenlemeler" (Choralbearbeitungen
dayanıklı (Andate sostenuo) tempoda BWV7 1 4-740) arasında bulunan
sunulan ana temayı izleyen
"Herzlich tut mich verlangen"
varyasyonlar birbirine çok derinden
BWV724 numaralı eserdir. Ikinci koral
bağlıdır; Re Majör tonda olan 1 4.
ise Bach'ın oğlu Wilhelm Friedemann
Varyasyon dışında tümü de minör
Bach için Weimar'da yazdığı, sonra
tonda, sınırları çok güç sezilen
Köthen'de 1 7 1 7-23 yılları arasında
biçimde birlikte örülmüş gibidir.
tekrar elden geçirdiği "lch ruf zu dir,
(Süre 1 2')
Herr Jesu Christ" adlı ve BWV639
numaralı koraldir.

Beethoven: Ecossais'ler
Piyano edebiyatının en önemli ve
büyük eserlerini yaratan Beethoven
küçük parçalar da bestelemiştir. 1 8.
yüzyılda Avrupa'da pekçok lskoç halk
müziği yayınlanmış ve bunlar sonradan
lskoç Dansı -Ecossaise- adıyla
anılmıştı. Gayda havalarının ezgilerinin
sıçrayan hamlelerle gelişen melodik
yapısını örnek alarak Beethoven'in
yazdığı bu Ecossaise'lerin, dans
orkestralarının çaldıkları parçalardan
düzenlendiği de daha 1 807'de öne
sürülmüştü. Beethoven'in 1 2 Ecossais
yazdığı, ancak bunların çoğunun da
kaybolduğu bilinmektedir. Ancak
piyano partisinin biraz tasarruflu
kullanılmış olması da özellikle 3. ve 5.
Ecossais'lerin virtüoz vurgularnalarını
pek önleyememiştir. Beethoven'in
Opus numarası taşımayan bu 6
Ecossais'si Wo083 olarak
numaralanmıştır.

Prokofiev: Marş
Bir prolog ile dört perdeden oluşan
"Üç Portakal için Aşk" adlı operasını
Carlo Gozzi'nin bir öyküsü üzerine
hazırladığı libretto üzerine besteleyen
Prokofıefin bu eseri, ilk kez
Amerika'da Chicago'da 30 Aralık
1 92 1 'de sahnelenmiş ve başarı
kazanamamıştı. Ancak 1 922'deki New
York temsilinde başarıya ulaşan
eserde oyun içinde oyun sergilenir.
Melankoliden, sıkıntıdan ölen, ancak
kahkaha ile sağlığına kavuşacak olan
prens, kendisine büyü yapmış olan
Fata Morgana'nın düşmesine gülerek
kurtulur; ancak bu kez yeni büyüyle üç
portakalı bulmak ve ona aşık olmak
zorunda kalır. Bulunan portakalların
içinden üç prenses çıkacak ve
bunlardan sonuncusu prens ile
evlenecektir. Bir masal dünyasını
caniadıran operanın en tanınmış

bölümlerinden biri olan ve pek çok
çalgıya uygulanan Marş, Amerika'da
radyonun önemli yıllarında F.B.I
programlarının sinyal müziği olarak da
ün kazanmıştı.

Debussy: Ay lşıgı
Debussy'nin 1 890'da bestelediği ve
son şeklini ancak 1 905'te verdiği Suite
Bergamasque adlı eseri, eski Fransız
klavsen süitleri biçiminde Prelude,
Menuet, Clair de Lune ve Passepied
başlıklı dört bölümden oluşur.
Karakteri hiç te eski dansiara
benzemeyen, esinini çağdaş Fransız
şiirinde bulan bu parçaların en ünlüsü
de Clair de Lune (Ayışığı) adlı üçüncü
bölüm olmuştur. Anlatımı güç bir
şiirselliği yansıtan bu parça ay ışığının
tınısal çizimini değil, çevresinde oluşan
duygusallığın yansıması gibidir. Bunu
da en iyi bizzat Debussy'nin bu
konudaki sözleri anlatabilir: " ...
Doğada görünmeyenin duyguya
aktarımı... "

Sibelius: H üzünlü Vals
Senfonik eserleriyle ün kazanan,
Finladiya'nın ulusal destanlarını dile
getiren Jean Sibelius 1 903'te
kayınbiraderi Arvid Jarnefelt'in
"Kuolema" (Ölüm) adlı sahne
oyununun müziğini yazdı. Sahne
müziğinin bir bölümü olan Valse Triste
(Hüzünlü Vals) yalnızca yaylı çalgılar
için bestelenmişti; ancak sonradan
partisyona flüt, klarnet, iki korno ve
timpani de eklenerek yayınlandı.
Bestecinin biyografısini yazan Ingiliz
müzikolog Cecil Gray'in belirttiğine
göre Sibelius'un telif hakkını beş Ingiliz
lirasına sattığı Valse Triste, yoksa bir
servet kazandıracaktı yazarına...
Donuk oluşu göz önüne alınmazsa stil
ve karakter yönünden Viyana ile
yakından ilgili olan Hüzünlü Vals'te,
Sibelius'un vals kralı Strauss'a büyük
hayranlığı da ölçü sonunda soluk
kesici anlarda belirginleşir. Valsi
bestelediği günlerde 2. Senfonisi ve
keman konçertosu üzerinde
çalışmakta olan Sibelius'un esini hala
Çaykovski'nin etkisindeydi.
Çaykovski'nin şiddetli karamsar
havasını biraz kuzey anlayışına
uygulayarak hafıfleten Sibelius'un bu
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müzigi renkli, ayartıcı orkestrasyonu
dışında, girişteki temanın yansıttıgı
zarif hüzün le bugün de dinleyicileri
çekmektedir. (Süre 6')

Mozart: Türk Marşı
(Rondo alla Turca)
Mozart da, çogu Viyanalı besteciler
gibi, o çagın Türk stiline uygun eserler
yazmıştır. 1 778'de tarnarnladıgı Paris
Sonatları arasında yer alan La Majör
Piyano Sonatı (KV33 1 ), 1 8 sonat
içinde en çok çalınanlardan biri
olmasını da, "Rondo alla Turca"
başlıklı son bölümüne borçludur.
Yazar E.T.A. Hoffmann'ın deyimiyle
"Hiç bir arayışa gerek gösterrneden,
renkli çiçekler arasında gümüş
parlaklıgıyla süzülen bir ırmak gibi"
akan ezgi herkesi büyüler!.. Belki de
en büyük dezavantajı "çok çalınrnak"
olan Türk Marşı, Mozart'ın bu konuyla
ilgili olarak yazdıgı ilk eseridir. Bu
parlak yeniçeri rnüzigi, zarifligi ile Paris
zevkine de uyum saglar; egzotik La
rninör ile sert La majör arasında
degişerek, Fa diyez rninör tondaki
parlak orta bölme ile de şeytansı bir
çekicilige ulaşır. Insan trornpetleri,
pikolo flütleri, davulları, zilleri duyar
gibi olur.

Gershwin: Prelude No.2
Cazı senfonik biçimde yorumlayan
besteci olarak tanınan Amerikalı
besteci George Gershwin'in 4 Aralık
1 926 günü New York'taki Roosevelt
otelinde ilk kez çaldıgı S Prelüd'ünden
yalnızca üçü daha sonra yayınlanmıştır.
Bu üç prelüd orkestraya da
uygulanmış, Heifetz'in keman yorumu
ile ün kazanmıştı. Do diyez rninör
tondaki 2. Prelüd bu dizinin en seçkini,
adeta kalbi gibidir Gershwin bu
Prelüd'ün rahat, orta hızdan biraz canlı
(Andante con moto) tempoda ve çok
keyfi, ama aniatınılı (poco rubato)
yorumunu istemiştir. Gershwin'in lirik
yönünü gösteren bu üç bölmeli bir
Blues biçimindeki ezginin gelişiminde,
eşlik bilinçli olarak monoton tutulmuş,
böylece rnelodi özellikle ön plana
çıkarılmıştır.
2. Prelüd'ün piyano eşliginde
viyolonsel, saksafon ve trenıpet
uyariarnaları da vardır.

]oplin: Rag
Arkansaslı zenci piyanist ve besteci
Scott Joplin 1 9. yüzyıl sonunda
Ragtime kralı olarak tanınmıştır.
Paçavra, eski püskü, şamata
anlamlarına gelen "Rag" kelimesi,
zaman anlarnındaki 'Time" kelimesi ile
birleştirilerek önce, kesik zamanlı
(senkoplu) ve Afrika kökenli esir
zencilerin rnüziginin çılgın tempolu,
ritrnik unsurunu tanımlamakta
kullanılmış; 1 9. yüzyıl sonunda bu
türdeki ilk eserler böyle
adlandırılrnıştı. Ancak daha sonra asıl
renkli unsur, arrnonik ve orkestral
yapı agır basınca "Caz" ikinci güçlü
terinn olarak Ragtirne'ı yutrnuş ve bu
kelime giderek kaybolrnuştur.
Günümüzde pek çok fılirnde müzik
olarak kullanılan Rag'ler 1 970'1erde
tekrar moda olmuş, yeniden doguşunu
yaşamıştır. lik önemli caz piyanisti
sayılan Scott joplin "The Easy
Winners" adlı çok ünlü Rag'ini de
digerleri gibi 1 900 yılları başlarında
bestelem iştir.
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JULIAN ERKOÇ,

:'>; ( , -.oı o ı -. ı -.

piyano piano

Frederick Chopin ( 1 8 1 0- 1 849)
Polonez, Mi Bemol Minör, Op.26 No.2
Franz Liszt ( 1 8 1 1 - 1 886)
Mefısto Valsi 1 Mephisro Walrz I
Allegro vivace-Un poco meno moJJo-Poco allegretto
e rubato-piu mouo-PreJto-PreJto

Claude Debussy ( 1 862- 1 9 1 8)
"La Puerta del Vino" Prelüd Prelude
Cemal Reşit Rey ( 1 904-1 985)
Piyano Parçası No.2 Piece for Piano No.2
Allegro moderato

keman violin

JULiA KERiMOVA,

1 978'de Varna'da (Bulgaristan)
dogan Julian Erkoç, altı yaşında Varna
Müzik Okulu orta kısmında Elisaveta
Szoianova ile piyano egitimine başladı;
1 994'de pekiyi dereceyle mezun oldu
ve aynı yıl lstanbul'a yerleşti. 1 987
Şumnu Çocuk Festivali'nde pekiyi
derece, 1 989'de Varna'da yapılan Çek
ve Slovak M üzigi Yorumu
Yarışması'nda üçüncülük,
Çekoslovakya'da yapılan "Piyano'nun
Ustaları" yarışmasında birincilik ve en
iyi yorum ödülünü aldı. 1 990'da
Rusçuk'ta yapılan uluslararası
yarışınada Bulgaristan'ı temsil etti,
1 99 1 'de Concertino Prague'ın Radyo
Yarışması'na katıldı ve ltalya'da
Rovere d'Oro uluslararası
•

Palonaise in E Flar Minor, Op.26 No.2

BAHAR BiRiCiK,

JULIAN ERKOÇ

piyano piano

Cesar Franck ( 1 822-1 890)
Keman ve Piyano için Sonat, La Majör
Sonara for Violin and Piano in A Major

Allegretto ben moderato Allegro Ben Moderato (Recitativo-FantaJia) Allegretto poco mmo
·

·

·

]ohannes Brahms ( 1 83 3 - 1 897)
Scherzo, Do Minör Op.S Scherzo in C Minor, Op.5 (FAE Sonara)

CENG iZ SA YlN,

bariton baritone

ÖZLE M EBESEK,

piyano piano

Georg Friedrich Haendel ( 1 685-1 75 9)
Dignare
"Ombra Mai Fu" Xerxes Operası'ndan Arya Aria from Xerxes Opera
Richard Straım ( 1 864- 1 949)
2 Lied 2 Lieds
AtlerJee/en, Op. l O No. 8 Zueignrmg, Op. l O No. l
·

Piyotr İ. Çaykovski 1 Piotr I. Tchaikovsky ( 1 840- 1 893)
Don Juan'ın Serenadı, Op.38 No. l Don ]uan's Serenade, Op.38 No. 1
Sergei Rahmaninof/ Rachmaninov ( 1 873 - 1 943)
Aleko Operası'ndan Arya Aria from Aleko Opera
Giuseppe Verdi ( 1 8 1 3 - 1 90 1 )
"Pari Siamo" Rigoletto Operası'ndan Arya Aria from Rigolerro
Ruggiero Leoncavallo ( 1 85 9- 1 9 1 9)
"Si Puo... Si Puo" Palyaço Operası'ndan Arya Aria from I Pagliacci
Modest Mussorgski 1 Moussorgsky ( 1 83 9 - 1 88 1 )
Pire'nin Şarkısı The Song of Flea
2.7. 1 995,

yarışmasında hem birincilik, hem de
genç müzisyenler özel ödülünü;
1 992'de Sofya'da Fransız Piyano
M üzigi-Aibert Roussel yarışmasında
birincilik ödülünü aldı. 1 1 yaşında
Şumnu Filarmoni Orkestrası, 1 4
yaşında da Varna Fi larmoni
Orkestrası eşliginde çaldı. Çeşitli
piyano kursları na katı lan Julian
Erkoç, l 994 yılından beri MSÜ
Devlet Konservatuarı'nda Prof.
Judith Ulug ile egitimini
sürdürmektedi r

Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00

Ararü rk Culrural Cenrre, Conce rr Hall, 7 .00 pm

• Born in 1 978 in Varna, Bulgaria

Julian Erkoç srarred ro srudy piano wirh
Elisaveta Szoianova ar rhe middle
secrion of rhe Varna School of Music
Katkılarmdan dolayı BP PETROLLERİ A.Ş.ne tqekkiir ederiz.
We are grateful to BP PETROLLERI A.Ş. for their contributiom.

from where he graduared wirh honours
in 1 994 and rhe same year he emigrared
ro Istanbul. He won a mark of
exeellence ar rhe 1 987 Soumen
Children's Festival, and was rhird prize
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winner at the ı 989 Czech and Slovak

sürdürmektedir.

Kerimova is on the reaching sraff of the

Music Interpretarion Competition in

• Born in ı 97 3 in Istanbul, Bahar

LU. Stare Conservatoire.

Varna as well as a fırst prize and the best

Biricik started to study violin at the

imerpreration award winner at the

Istanbul University State Conservaroire

Masters of the Piano Competitiron in

with Giray Rasenfos in 1 984. She

Czech Republic. He represented Bulgaria

parricipated in the courses of Ayla

at the international competition in Russe

Erduran ( 1 990) and Ken Mine ( 1 992).

in 1 990. The following year he

In the summer of 1 99 1 and 1 993,

parricipared in the Concerrino Prague's

having won the audition of the

Radio Comperition and received the fırst

ürehestre de Jeunes de la Mediterranee

prize and the special award for young

in France, she was trained in the

musicians ar the Rovere d'Oro in Iraly. In

Mediterranean countries. She performed

ı 992 he won the fırsr prize ar the Alberr

with the I. U. State Conservaroire

Roussel French Piano Music

Student Ürehescra as well as with the

Comperirion in Sofıa. He performed, ar

Istanbul and Izmir State Symphony

the age of ı l wirh the Soumen

Orchesrras. In August ı 994 she studied

Philarmonic ürehescra and at ı4 wirh

in the guarret Master class of Piero

the Varna Philarmonic Orchesrra. Julian

Farulli, rhe viola player of rhe Querretto

Erkoç continues his studies with Prof.

Italiano, at the Musicale Chigana

Judith Uluğ at the Mimar Sinan State

Academy in Iraly. Bahar Biricik

Conservaroire.

continues her studies in the Master class

BAHAR BIRICIK

Conservatoire with Veniamin

fourrh !eve! ar the LU. State

1 973 yılında Istanbul'da dogan
Bahar Biricik, keman egitimine
1 984'de I.Ü.Devlet Konservatuarı'nda
Giray Rasenfos ile başladı. 1 990'da
Ayla Erduran'ın, 1 992'de de Ken
Mine'in kurslarına katıldı; 1 99 1 ve
1 993 yaz mevsiminde de Fransa'da
düzenlenen Akdeniz Gençlik
Orkestrası sınavını kazanarak Akdeniz
ülkelerinde staj yaptı. I.Ü.Devlet
Konservatuarı ögrenci Orkestrası,
Istanbul ve lzmir Devlet Senfoni
Orkestraları ile konser verdi.
1 994Agustos'unda ltalya'da Musicale
Chigana Akademisi'nde !talyan
Dörtlüsü'nün viyolacısı Piero
Farulli'nin kuartet sınında Master
yaptı. Bahar Biricik, I.Ü.Devlet
Konservatuarı'nda Lisans dördüncü
sınıfta Yenyarnin Varşavski ile egitimini

Varshavsky.

C E N G I Z SAY I N
1 97 1 yılında Istanbul'da dogan,
1 989'da l.ü. Devlet Konservatuarı
Şan Bölümü'ne giren Cengiz Sayın,
halen egitimini aynı konservatuarda
Lisans dördüncü sınıfta, Istanbul
Devlet Operası sanatçılarından
Müveddet Günbay ile
sürdürmektedir. Atatürk Kültür
Merkezi, !talyan Kültür Merkezi ve
Galatasaray Lisesi'nde konserler veren
Cengiz Sayın, 1 993'de Erol Erdinç
yönetimindeki l.ü. Devlet
Konservatuarı ögrenci Orkestrası
eşliginde Cemal Reşit Rey Konser
Salonu'nda düzenlenen gençlik
konserine solist olarak katıldı. 1 994'de
Sedat Gürel-Güzin Gürel Bilim ve
Sanat Vakfı tarafından düzenlenen şan
yarışması'nda üçüncü oldu.
•

•

JULIA KERI M OVA
1 965 yılında Kaliningrad'da dogan
Julia Kerimova, 1 984'de müzik lisesini
bitirdi ve aynı yıl Prof. G. Sokolov,
Prof. N. Perlman ve Prof. S. Wagman
ile egitim gördügü St. Petersburg
Rimski-Korsakov Devlet
Konservatuarı'na girdi. 1 990'da pekiyi
dereceyle mezun oldu ve Prof. Tatiana
Fidler'in sınıfında lisansüstü egitim
gördü. 1 989-9 1 yılları arasında St.
Petersburg Devlet Mariinski Opera ve
Balesi'nde korepetitör olarak çalıştı.
Rusya'nın birçok kentinde, Polonya ve
Almanya'da konserler veren Kerimova
halen I.Ü. Devlet Konservatuarı'nda
ögretim üyesidir.

• Born in 1 97 ı in Istanbul, Cengiz

Sayın entered the Singing Department

•

of the Istanbul University Stare
Conservaroire in 1 989, where he
continues his studies in the Master class

• Born in 1 965 in Kaliningrad

fourrh !eve! with Müvedder Günbay,

(Königsberg) Julia Kerimova graduared

artİst of the Istanbul State Opera.

from the music school in 1 984 and

Cengiz Sayın gave concerrs at the

worked with Prof. Sokolov, Prof. N .

Atatürk Cultural Cenrre, Italian

Perlman and Prof. S. Wagman at the

Cultural Office and Galatasaray

Rimski-Korsakov Concervaroire in St.

Lyceum. In ı 993, he appeared as soloist

Perersburg from where she graduated in

wirh the I.U. State Conservaroire

1 990 with honours. She also studied in

Student Orchestra concerr conducred by

the Master class of Prof. Tariana Fidler.

Erol Erdinç within the frame of the

She worked as repetiteur ar St.

youth concerrs at the Cemal Reşit Rey

Petersburg Mariinski Stare Opera and

Concert Hall. He received the third

Baller from 1 989 ro 1 99 1 . She gave

prize at the ı 994 Singing Comperirion

concerrs in several cities of Russia well

organİsed by Sedat Gürel-Güzin Gürel

as in Poland and Germany. Julia

Foundation for Science and Art.
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ÖZLEM EBESEK
• 1 970'de dogan Özlem Ebesek piano
egitimine l.ü.Devlet
Konservatuarı'nda Prof. Meral Yapalı
ile başladı. 1 987'de Işık Lisesi'ni,
1 989'da da Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf
ögretmenligi bölümünü bitirdi.
Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi
yaz kurslarında Prof. Alexis Golovin,
Prof. Karl Heinz Kammerling ve Prof.
Sergio Particaroli ile çalıştı; ayrıca ldil
Biret, Mikhail Vorskrensky, Vitaly ve
Lala Margulis'in master kurslarına
katıldı. 1 992 yılında l.ü.Devlet
Konservatuarı Piyano Bölümü'nü
pekiyi dereceyle bitiren Özlem
Ebesek, halen yüksek lisans
çalışmalarını Prof. Meral Yapalı ile
sürmektedir ve aynı konservatuarda
ögreti m görevlisidir.

Polonez yazan ve bu eserlerinde
vatanına olan özlemini, Rus
egemenliginde ezilen Polonya ruhunu
yansıtan Chopin, Op.26 Beş Polonez'i
1 835'te Paris'te yazmıştır.Bunlardan
ikincisi, Mi bemol minör Polonez
dramatik yapıda, öfkeli ve acı çeken
bir havadadır. Ritenuto (agırlaşan) ve
accellerando (çabuklaşan) yerlerine
karşın tutkulu birinci tema dans
karakterini kuvvetle duyurur. Çok
hafif (pianissimo) şekilde giren Re
bemol tondaki ikinci temadan sonraki
Trio bölmesi ise, uzaktan duyulan
törensel ve ulusal şarkı havasını
yansıtır. (Süre 8')

Listz: M efısto Valsi

1 863'te yazılan Mefısto Valsi bestecinin
"Lenau'nun Faust'undan Iki Episod"
başlıklı orkestra eserinden piyanoya
uyarlanmıştır. Mefısto Valsi olarak
• Born in 1 970, Özlem Ebesek starred
tanınan ikinci episod ise "Köy Hanında
to study piano with Prof. Meral Yapalı
Dans" başligını taşır. Orkestra
at rhe Istanbul University State
düzenlemesi pek az çalınan eserin
Conservaroire. In 1 987 she graduated
tanınan ve sevilen piyano düzenlemesi
from Işık High School and in 1 989 from virtüöz bir yorum gerektirir.
Atatürk Education Faculry, Department Sonuncusu tamamlanmamış dört
of Class Teaching of the Marmara
Mefısto Valsi yazan liszt, genellikle
University. She worked with Prof.
eserlerinde şeytani karakteriere yer
Alexis Golovin, Prof. Karl Heinz
verirken şunu da belirtmiş: "Tanrı'ya
Karnıneriing and Prof. Sergio Particaroli inanan şeytan hakkında şüpheye
ar the Mozarteuro Music Academy
düşemez! ...
Summer Courses· in Salzburg as well as
Eser dügün kutlanan bir köy hanında,
i n Master courses of Idi! Birer, Mikhail
Faust ile Mefısto'nun konuşmaları ile
Vorskrensky, Vitaly and Lala Margulis.
başlar. Faust'un güzel bir kıza ilgi
Özlem Ebesek has graduaced form che
duydugunu, fakat ona yaklaşamadıgını
gören Mefısto bir kemanın boş tellerini
Piano Seetion of che I. U. Scace
Conservacoire i n 1 992 and concinues her seslendirerek çılgın bir dans başlatır.
post-graduace studies with Prof. Meral
Bu boş tellerden Re-la-Mi akoru La
majör tondaki motifte duyulur. Bunun
Yapa! ı.
üzerine Faust utangaçlıgını yenerek
kızla dans eder. Re bemol majör
Chopin: Polonez
tondaki agır bölmede ise aldatıcı bir
günahkarlıgı yansıtan ezgi duyulur:
1 574'te Krakov'da Polonya tahtına
Faust, Mefısto'nun yardımıyla kızı
çıkan Henri de Valois'nın soylu
kandırmaya çalışmaktadır. Müzik yine
hanımların kendisine bir törenle
şeytani sıçrayışlarla, arpejlerle canlanır.
tanıtılmasını istemesi üzerine bu
Resitatif şeklindeki cümlelerle
törenler için marş benzeri bir müzik
sevgiiiierin kucaklaşmaları sembolize
kullanmıştı. 3/4'1ük ritmde ancak marş
edilir. Sonra hızla gelişen girdap gibi bir
temposunda orta hızda, törensel
ritmle fantastik sona ulaşılır. (Süre 1 1 ')
havada şarkılı ya da şarkısız
yorumlanan ve soyluların dans ettigi
bir tür olan Polonez'e hayat veren,
Debussy: Prelüd
onu dünyaya tanıtan da Chopin
olmuştur. 1 836'dan sonraki yıllarda 1 6 Debussy'nin 1 9 1 O ve 1 9 1 3'te
..

yayınladıgı onikişer prelüdü içeren iki
kitabı 20. yüzyılın anıtsal eserlerinden
biridir. Ne Bach'ın, ne de Chepin'in
prelüdlerine benzemeyen bu
parçaların klasik anlamda gelişimi,
varyasyonlada işlenişi de yoktur.
Prelüdler motiflerin, ya da motif
parçalarının ilgisizmiş gibi yanyana
getirilişinden, birbiri içine kayan çizgi,
ya da yüzeylerden oluşur; bir kolaj, ya
da montaj teknigiyle işlenen melodik
çizgide ince ve arabesk süslemeler,
dinamige ve tempoya sürekli
dalgalanmalarla uymaya çalışır.
Debussy'nin prelüdlerindeki soyut
tablo, ya da düşünceler bir program
müzigi olarak da planlanmamıştır.
ll. Kitabın 3. Prelüd'ü Ispanyolca "La
Puerta del Vino" (Şarap Kapısı) adını
taşır. Debussy alışılmış sade folklarla
hiç ilgisi olmayan bu parçada,
Elhamra'nın (Aihambra) bir posta
kartından esinlenmiştir. Daha çok
F. G. Lorca'nın, M. de Falla'nın otantik
havasına yakın olan 3. Prelüd'ün, "En
şiddetli . kuvvet ile en tutkulu zariflik
arasındaki çarpıcı kontrastla" çalınması
öngörülmüştür. Iki tını yüzeyinin,
anlatırnın iki tabakasının birbiri
üstünde kaydıgı parça çok basit bir
malzeme üzerine kurulmuştur.
Baslarda Habanera temposu
şaşmazken, sag el Derin Flamenko'nun
(Cante Jondo) ilginç melodik yapısını
sergiler. Ancak Debussy son kez bir
eserinde, yabancı bir folklorun izini
sürmesine karşın, Bartok gibi onu
aşmış, evrenselleştirmiştir.

Rey: Piyano Parçası
Bu yıl 1 O. ölüm yılı nedeniyle andıgımız
Cemal Reşit Rey usta bir piyanistti
de... Paris'ten lstanbul'a piyano ve
kompozisyon dersleri vermek için
dönen, fesli beyler ve çarşaflı
hanımlardan oluşan koro konserlerine
piyano ile eşlik eden Cemal Reşit Rey
önce Dar-ül Elhan'da, sonra Istanbul
Belediye Konservatuarı'nda ölümüne
kadar hocalık yapmış, degerli
ögrenciler de yetiştirmiştir. Onun solo
piyano için eserleri Anadolu ezgileri
üzerine altı parçadan oluşan "Scene
Turques" (Türk Sahneleri, 1 927), yine
Anadolu dansları üzerine altı parça
içeren "Paysages de Soleil" ( 1 930-3 1 ),
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1 936'da yazdıgı Sonat, "Pelerinages
dans la ville qui n'est plus que
souvenir" (Hatıradan ibaret kalmış
şehirde gezintiler) adlı yedi parça
( 1 940-4 1 ), 1 948' de yazılan Fantasia, on
halk şarkısının 1 967'de yazılan piyano
düzenlemesinden sonra daha çok içine
kapanan ve kendi fantezi dünyası
içinde çalıştıgını belirten Rey,
makamsal Türk müzigine, mistik
felsefeye, ölüm konularına daha
yaklaşmış gibidir. Ancak eserlerindeki
modal, belirgin tonaliteye uygun
armonik yapı yanında onun melodik
anlatıma önem verişi, kendisine
bestecilerimiz arasında halka daha
yakın bir yere ulaşmasında yararlı
olmuştur. Onun bu programda yeralan
iki piyano parçasından ikincisi neşeli,
ancak orta hareketlilikteki (AIIegro
moderato) tempodadır ve onun bu
özelliklerini yansıtır.

Franck: Sonat
Geç romantik çağ müziginde önemli
bir yeri olan Belçika asıllı Fransız
besteci Cesar Franck 64 yaşında
yazdıgı La Majör Keman Sonatı ile
Brahms'ın keman sonatiarına ulaşmış
sayılır. Ünlü kemancı Eugene Ysaye'ye
ithaf edilen bu sonat, sanatçı
tarafından, hemen hemen her
resitalinde yorumlanarak bestecisine
geç te olsa ün kazandırmıştır. Uzun
yıllar organist olarak görev yapan ve
böylelikle müzikte kontrpuan ve
emprovize dogaçlama) çalışa egemen
olan Franck'ın sonatında bu unsurlar
öne çıkar; kurallar (kontrpuan) ve
dogaçlama iki karşıt olarak
belirginleşir.
1 . Bölüm, 9/8'1ik ölçüde ve La majör
tondaki "AIIegretto ben moderato"
sonat formundadır. Piyanonun agır
girişiyle kemanın duyurdugu romantik
üsluptaki güzel ve yumuşak ezgiden
sonra piyano ikinci motifı sunar. Bütün
bölüm sanki, Re minör tondaki ikinci
bölüm Allegro'ya şiirsel bir prelüd
olarak düzenlenmiştir... 2. Bölüm
4/4'1ük ölçüdeki "AIIegro" tutkulu ve
sinirli bir havada piyanonun girgin
tavrıyla başlar. Hem ritmik, hem de
melodik zenginlikteki canlı tema
keman la duyurulur; fakat az sonra agır
ve lirik bir motifle geçici olarak kesilir.
Ancak keman yine tutkulu bir şekilde

hızlanır ve bölümün dramatik yapısını
vurgular... Yine 4/4'1ük ölçüdeki 3.
Bölüm "Recitative-Fantasia" trillerle
başlar: Keman konuşur gibi hülyalı bir
havada resitatifı dile getirir. Bunu
izleyen akıcı ve aydınlık Fantasia'nın
sonunda birinci bölümün teması bu
kez Fa diyez majör tonda duyulur. Bu
bölümde, birinci bölümün teması ile
ikincisinin dramatik yapısı emprovize
biçimde kaynaştırılmıştır... 4/4'1ük
ölçüdeki 4. Bölüm "AIIegretto poco
mosso" yine asıl tonaliteye, La majöre
döner. Ana tema bu kez bir kanon
biçiminde canlandırılır; ancak bu kez
tutkusuz ve sakindir. Üçüncü
bölümden kaynaklanan bir yan tema
bunu izler. Sonatın yapı malzemesi ana
temadan ustaca geliştirilmiştir. Eser
parlak ve zarif şekilde sona erer.
(Süre 27')

Hükümdarın kızı Romilda'ya aşık olan
Pers Prensi Xerxes bir çınar agacının
gölgesinde ağır (Largo) tempodaki,
3/4'1ük ölçüdeki nefıs şarkısıyla bu
agacı över. Largo başlıgıyla da tanınan
bu aryanın hem orkestra, hem de
diger çalgılar için düzenlemeleri de
yapılmıştır. (Süre 3')

Strauss: 2 Lied

Alman besteci, Münihli Richard
Strauss, enstrümantal ve orkestra
müziginden başka ses için onbeş
opera, onbir orkestra eşlikli ve I SO
kadar da piyano eşlikli Lied yazmıştır.
Onun 1 882-83 yıllarında Münih
Üniversitesi'nde felsefe ögrencisiyken
yazdıgı Op. l O Sekiz Li ed, Alman şair
Herman n von Gilm'in ( 1 8 1 2- 1 864)
"Letzte Blaetter" (Son Yapraklar) adlı
şiirleri üzerine bestelenmiştir.
Strauss'un ondokuz yaşının heyacanı
Brahms: Scherzo
ile yazdıgı bu dizinin sonuncusu
Allerseelen (Tüm Ruhlar) başlıgını
Brahms 1 853 yılında, Schumann'ın
taşır: "Stell auf den Tisch die
Düsseldorftaki evinde müzigini
anlayan bir çevrededir.Kendisinden
duftenden Reseden; Die Letzten roten
dört yaş büyük olan müzisyen Albert
Astern trag herbei" (Güzel kokulu
Dietrich de bu eve sık sık gelmektedir. rezeda çiçeklerini masaya koy; son
Hemen dost olan bu üçlü, ünlü
kırmızı yıldız çiçeklerini yanında getir)
diye başlayan Lied, "Yine aşktan söz
kemancı Joachim'den beraberce bir
sonat yazma önerisini alırlar. Dietrich
edelim, Mayısta oldugu gibi" sözleriyle
birinci bölümü, Brahms ikinciyi
devam eder.
(Scherzo) ve Schumann'da son
Op. l O dizisinin ilk Lied' i ise Zueignung
(Sunuş) başlıgını taşır: "Ja, du weisst
bölümü (lntermezzo ve Final)
es, teure Seele- dass ich fern von dir
besteler. F.A.E (Frei aber einsammich quale; liebe macht die herzen
Özgür ama yalnız) adını verdikleri
Krank, habe Dank." (Evet biliyorsun
sonatı çalan Joachim, hangi bölümü
degerli ruhum, senden uzaktayken acı
kimin besteledigini hemen anlar.
çektigimi; Aşk kalbieri hasta yapar,
Brahms'ın yazdıgı bölüm, Do minör
Scherzo bestecinin ölümünden hemen teşekkürümü kabul et).
sonra 1 906'da basılır.24 yaşındaki
bestecinin eseri, çok duygulu oluşu,
Çaykovski: Don J uan'ın Serenadı
orta bölmedeki Trio'nun güzel ve lirik
melodisi ve son kısmın (grandioso)
Daha çok orkestra eserleriyle ün
kazanan Rus besteci Çaykovski onaltı
ışıklı ve mutlu havasıyla seçkinleşir.
çocuk şarkısı (Op.54) dışında, Rus ve
(Süre 6')
Alman şairlerin şiirleri üzerine 80
kadar da şarkı yazmıştır. Onun
Haendel: Ombra Mai Fu
1 878'de Nadeşa von Meck'in
yazligında Op.38 dizisi olarak yazdıgı
46 kadar opera yazan Haendel'in ilk
altı şarkı Rus şiirleri üzerine
kez 1 4 Şubat 1 738'de Londra'da
sahnelenen Xerxes (ya da Serse) onun bestelenmiştir. Çarları konu alan üç
dram, lirik ve yergili şiirler yazmış olan
kırkikinci operasıdır. Bu operanı n en
Kont Aleksey Konstantinoviç
ünlü aryası "Ombra mai fu" bugün
Tolstoy'un ( 1 8 1 7- 1 875) Don Juan'ın
ünlü yorumcuların, ses ve çalgı
Serenadı başlıklı şiiri üzerine
ustalarının en sevdigi konser
besteledigi şarkı da bu dizinin ilk
parçalarından biri olmuştur.
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parçasıdır ve "lspanyol Serenadı"
adıyla da tanınır.

Rahmaninof: Aleko'nu n Aryası
Biri tamamlanmamış dört opera yazan
Rus Sergei Rahmaninof tek perdelik
Aleko Operası'nı ünlü yazar Puşkin'in
Çingeneler şiirinden yararlanan
Nemiroviç-Dançenko'nun librettosu
üzerine 1 892 de bestelemiştir. lik kez
9 Mayıs 1 893'de Moskova'da
sahnelenen opera Çaykovski ile
Boredin'in müziklerinin ilginç bir
karışımı gibidir. Genç ve güzel
Zemfıra'ya olan aşkı nedeniyle
çingenelere giden Aleko, onun
kendisini aldattığını görünce kızı ve
sevgilisini bıçaklayınca kabileden
kovulur. Yer yer etkili korolarla,
erkek ve kadın çingenelerin ateşli
danslarıyla süslenen operanın en
sevilen aryası ünlü bas Feodor
Şalyapin'in konserlerinde sık sık yer
verdiği Aleko'nun Cavatina'sıdır.

Verdi: Rigoletto'n u n Aryası
Birinci perdede Mantua Dükü'nün
soytarısı Rigoletto sarayda bir
soylunun karısına göz koyan dükün
tarafını tutmuş ve onunla alay etmiştir.
Sonra yine kızının namusu lekelenen
yaşlı bir kontun lanetine maruz kalır.
Daha sonra evine giderken para için
adam öldüren Sparafucile ile karşılaşır.
Onun soyluları bile öldürebileceğini
söylemesi üzerine kendi kendine
sorar: Ikimiz de aynıyız bu katil ile
aramızda ne fark var! Onun bıçağı,
benim de sivri dilim var: "Pari siamo.. "

Leoncavallo: Prolog
Iki düzine kadar opera yazan Ruggiero
Leoncavallo'nun günümüze ulaşan
başarılı operası, metnini yine kendi
yazdığı "Palyaçolar" adlı eseridir. Bir
prolog ve iki perdede gelişen konu,
1 865 yılında Calabria'da geçen gerçek
bir olaydan alınmış ve ilk kez 2 1 Mayıs
1 892'de Milane'da Tescanini
yönetiminde sahnelenen opera
yurdumuzda da ilk kez 1 949'da
Ankara'da oynanmıştır. Montalto
köyündeki panayırı yansıtan canlı bir
orkestral prelüdden sonra, perde
açılmadan sahneye çıkan gezginci

tiyatro oyuncusu palyaço Ton i o
gerçek kişilerle oluşan gerçek olaydan
söz eder: "Si puo? Signore, Signori. .. "
(Buraya bakın hanımlar, beyler) sizleri
bugün bir prologçu olarak
selamlıyorum. Gördüğünüz eğlenceli
maskelerin hepsi yalandır; sahneyi
ciddiye almayın" diye başlar ve
sözlerini "Oyun başlıyor, perdeyi açın"
diyerek bitirir: "Andiam!
lncominciate!"

Mussorgski: Pirenin Şarkısı
Üçü yarım kalmış altı opera yanında ve
koro eserleri de yazan Rus besteci
Modest Mussorgski, genellikle Rus
şairlerin şiirleri üzerine bestelemesine
karşın çağın büyük Alman şairi
Göthe'yi de değerlendirmiştir. Onun
Faust'undan bir konuyu ilginç bir
şarkıda kullanarak, 1 879'da, A.
Strugovçikofun Rusçaya çevirdiği
sözler üzerine Mefısto'nun şarkısını
yazmıştır. Pire Şarkısı diye tanınan ve
pirenin sıçrayışiarını da canlandıran,
"Bir zamanlar bir kral vardı..." diye
başlayan bu eğlenceli ve ilginç şarkı,
büyük bas Şalyapin'in de bis
parçalarının başında geliyordu ...
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KAROLIN ÖLÇER, viyolonsel
MET IN ÜLKÜ,
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KAROLIN Ö LÇER

1 975 yılında Istanbul'da dogan
Karolin Ölçer müzige beş yaşında
Dmitri Şostakoviç 1 Shostakovich ( 1 906- 1 975)
piyano ile başladı ve Elizabeth Erkul ile
Sonat, Re Minör Op.40 Sonata in D Minor, Op.40
çalıştı. 1 986'da MSÜ Devlet
Moderato-Largo Moderato con moto (Valse scherzo) Largo Allegretto
Konservatuarı'nın sınavını kazanarak
Camille Saint-Saem ( 1 835-1 92 1 )
Prof. Reşit Erzin'in viyolonsel sınıfına
Allegro Appassionato Op.43
girdi. Prof. Saim Akçıl yönetimindeki
-------1 Gençlik Orkestrası solo çelisti ve
YONCA ÖZKAN, arp harp
Borusan Oda Orkestrası üyesi olan
Karolin Ölçer egitimini halen aynı
Felix Godefroid ( 1 8 1 8- 1 89 7)
konservatuarın Lisans üçüncü sınıfında
Konser Etüdü, Mi Bemol Minör, Op. l 93 Concert Erude in E Fiat Minor, Op. 1 93
Prof. Erzin ile sürdürmektedir.
Giovanni Battista Pescetti ( 1 704- 1 766)
Sonat, Do Minör Sonata in C Minor
piyano pi ano

·

·

•

·

Allegro vigoroso Andante e.ıpressivo Rondo-Pre.ıto
·

·

Alphomejean Hasselmans ( 1 845 -1 9 1 2)
Konser Etüdü "Kaynak", Op.44 Concert Etude "La Source", Op.44
Gabriel Faure ( 1 845-1 924)
lmpromptu, Re Bemol Majör, Op.86 Imprompcu in D Fiat Major, Op.86
Felix Godefroid
Venedik Karnavalı Carnival of Venice, Op. l 84

YAYLI ÇALG lLAR DÖRTLÜSÜ

STRING QUARTET
Hande Özyürek, 1 . keman 1 st violin
Aslı Özbayrak, 2. keman 2st violin
Ahmet Altınel, viyola viola
Rahşan Apay, viyolonsel cello
Alexander Borodin ( 1 83 3 - 1 887)
Dörtlü No.2, Re Majör Quartet No. 2 in D Major
Allegro moderato Scherzo. Allegro Notturno. Andante A ndante-Vivace
·

·

·

Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00
Atatürk Cultural Centre, Concert Hall, 7.00 p m

3.7. 1 995,

• Born in 1 97 5 i n Istanbul, Karalin
Ölçer starred her musical education

w ith piano at the age of fıve and studied
with Elizabeth Erkul. In 1 986, winning
the examination of the Mimar Sinan
University State Conservatoire she was
admitted in the cello class of Prof. Reşit
Erzin where she continued her studies
in the Master class third !eve!. She is the
solo eellist of Prof. Saim Akçıl's Youth
ürehescra as well as being a member of
the Borusan Chamber Orchestra.

Katkılarmdan dolayı BP PETROLLERI A.Ş.ne tqekkür ederiz.
We art graıefulıo BP PETROLLERI A.Ş. for ıheir conıribuıions.

YONCA ÖZKAN
1 97 1 yılında Istanbul'da dogan
Yonca Özkan, müzik egitimine
1 982'de l.ü. Devlet Konservatuarı'nda
kemanla başladı; 1 985'de Yard.Doç.
Ümit Tunak'ın arp sınıfına geçti. 1 99293 ögretim yılında Lisans bölümünden
pekiyi dereceyle mezun oldu. 1 990
Temmuz'unda Paris'te Dünya Arp
Kongresi sırasında konser verdi. l.ü.
Devlet Konservatuarı etkinlikleri
çervesinde çeşitli solo ve oda müzigi
konserleri ile Hannover Gençlik
Orkestrası ve Konservatuar ögrenci
•
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Orkestrası konserlerine solist olarak
katıldı. 1 99 1 yıl ında Fransa'da
düzenlenen Akdeniz Genlik
Orkestrası sınavını kazarak orkestra
ile birlikte ltalya, M ısır, lsrail ve
Fransa'da staj yaptı. De Wayne
Fultan ve Paul Hurst'un Master
kurslarına katıldı. 1 994 yılında,
Avusturya H ü kümeti'nin bursu ile
Salzburg Mozarteum Müzik
Akademisi'nde Prof. Maria Graf ile
çalıştı. Yonca Özkan, halen
Yard.Doç. Ümit Tunak ile l isans
çalışmal rını sürdürmektedir.

YAYLI ÇALGl LAR D Ö RTLÜSÜ
STRI N G QUARTET
1 976'de Istanbul'da dogan HANDE
ÖZYÜREK ( l .keman), keman
egitimine 1 986'da MSÜ Devlet
Konservatuarı'n-da Doç. Çigdem

•

APAY {viyolonsel) Konservatuar
Orkestrası ve Istanbul Devlet Senfoni
Orkestrası ile konserler verdi, çeşitli
televizyon programiarına katıldı.
• Born in ı 976 in Istanbul HANDE

ÖZYÜ REK ( 1 sr violin) srarred to study
violin wirh Associate Prof. Çiğdem
İ yicil ar the Mimar Sinan University
Srare Conservaroire in 1 986. She
parricipared in the EBU Inrernarional
Young Soloisrs Concerr ar the age of 1 3
and ar ı 5 she won the Mozart
Comperirion organised wirbin the
conservatoire and played Mozart' s

• Bom i n ı 97 1 in Istanbul, Yonca

Rondo ar rhe Cemal Reşit Rey Concerr

Özkan srarred her musical educarion

Hall. In ı 99 ı she roured wirh the

wirh violin ar the L U . Srate

ürehestre des Jeunes de la Medirerranee

Conservaroire in ı 982 and 1 985 she

in France and Iraly and she played wirh

transferred ro the harp class of
Associate Prof. Ü mit Tunak and in the

the MSU State Conservaroire ürchesrra.

ı 992-93 school year she graduated

courses of Prof. Jean Fournier in

from the Master class wirh honours. I n

Istanbul and Salzburg. Also a

July ı 990 she gave a concerr a r the

composirion studenr of Prof. Cengiz

In 1 994 she parricipared to summer

Tanç, she studies in Master class fourrh
Iyicil'in sınıfında başladı. 1 3 yaşında
level.
she also appeared in various solo and
EBU Uluslararası Genç Solistler
Born in i973 ASLI ÖZBAYRAK (2nd
chamber music concerrs wirbin the L U . Konseri'ne katıldı; I S yaşında MSÜ
violin) s tarred to study violin with
Srate Conservaroire's activities. She was
Devlet Konservatuarı bünyesinde
Associate Prof. Çiğdem İ yicil ar the
also a soloisr ar concerrs given by
yapılan Mozart yarışmasını kazanarak
MSU State Conservaroire. In 1 993 she
Hannover Yourh ürehescra and
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda
roured w ith the ürehestre des Jeunes de
Conservatoire Studenr ürchesrra. I n
Mozart'ın Rondo'sunu çaldı. 1 99 1 'de
1 99 ı she worked wirh the ürehescra
Akdeniz Gençlik Orkestrası'nın Fransa la Medirerrant<ie and in 1 994 she
des Jeunes de la Medirerranea and
ve ltalya turnesine katıldı. MSÜ Devlet parricipared ro summer courses of Prof.
Jean Fournier. She conrinues her studies
performed wirh the same orchesrra i n
Konservatuarı Orkestrası eşliginde
in Master class fourrh level.
lraly, Egypr, Israel and France. She
konser verdi ve 1 994'de Prof. Jean
AHMET ALTINEL (viola) was born in
parricipared in the Master courses of De Fournier'nin Istanbul ve Salzburg'daki
ı 97 ı in Istanbul. He s tarred his studies
Wayne Fulran and Paul Hursr. I n
yaz kurslarına katıldı. Aynı zamanda
at the I. U. S tate Conservaroire in the
ı 994, she srudied with Prof. Maria
Prof. Cengiz Tanç ile kompozisyon
violin class of Mete Yesüyey but later
Graf at the Salzburg Mozarteum Music
çalışan Hande Öztürk Lisans
conrinued with Çiğdem Yonar. He
Acadmy wirh a scholarship of the
dördüncü sınıf ögrencisidir.
Ausrrian Governmenr. Yonca Özkan
1 973 dogumlu olan ASLI ÖZBAYRAK studies composition at the MSU Srare
Conservaroire.
conrinues her Master class educarion ar
(2. keman) keman egitimine MSÜ
RAHŞAN APAY is studying cello with
the L U . Srare Conservaroire wirh Ü mit
Devlet Konservatuarı'nda Doç.
Tunak.
Prof. Reşit Erzin at the MSU State
Çigdem Iyicil ile başladı. 1 993'de
Conservaroire. She performed with the
Akdeniz Gençlik Orkestrası
Conservaroire ürehescra and the
çalışmalarına, 1 994'de Prof. Jean
Istanbul State Symphony ürehescra as
Fournier'nin keman kurslarına katıldı.
well
appeared in television programmes.
Egitimini aynı konservatuarda Lisans
dördüncü sınıfta sürdürmektedir.
AHMET ALTlNELI (viyola) 1 97 1 'de
Şostakoviç: Sonat
Istanbul'da dogdu. Müzik egitimine
1 934 yılında çok çeşitli türde eserler
l.ü.Devlet Konservatuarı'nda Mete
yazan Şostakoviç'in bu sonatı, onun
Yesüyey ile başladı, daha sonra
politik yönden eleştirilerle
Çigdem Yonat ile sürdürdü. Halen
karşılaşmadan önceki verimli
MSÜ Devlet KOnservatuarı'nda
devresine rastlamıştır. lik bölüm
kompozisyon bölümü ögrencisidir.
enerjik bir tonda başlar ve dramatik
MSÜ Devlet Konservatuarı'nda Prof.
Reşit Erzin'in ögrencisi olan RAHŞAN bir havaya bürünür. Melankolik havası
World Harp Conference i n Paris and
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5. Senfoni'sini andıran bu bölümü,
teknik güçlüklerle ve şeytani bir
mizahla dolu kısa Vals-Scherzo
(Moderato con moto) izler. Agır
üçüncü bölüm "Largo" kasvetli, katı,
ancak şaşırtıcı kısa pasajlarıyla eserin
en etkileyici bölümüdür. Finalde ise
Ressini stilindeki kıvılcımlı Allegretto
bestecinin çok kez yaptıgı gibi ciddi bir
eseri tatlı bir sonia bitirme isteginden
dogmuştur. (Süre 25')

Saint-Saens: Allegro Appassionato
On yaşından 85 yaşına kadar
konserlerini sürdüren usta bir piyanist
olan Fransız besteci Camille SaintSaens, yaylı çalgılar için de virtüoz
unsurları içeren pek çok eser yazmayı
ihmal etmemiş, saglam kontrpuan
yapısı yanında melodik çekiciligi ile de
başarı kazanmıştır. Keman için
yazılanlar için kadar tanınmasa da,
Saint-Saens viyolonsel için iki
konçertodan başka bir süit Op. l 6
( 1 862), iki sonat Op.32 ( 1 872) ve
Op. l 23 ( 1 905), bir Romans Op.5 1
( 1 877), bir Gavotte ve Allegro
Appassionato Op.43 ile Hayvanlar
Karnaval'ında kuguyu canlandıran ünlü
parçayı bestelemiştir. 1 875'de Marie
Truffot ile evlendigi yıl yazdıgı, ismine
uygun biçimde tutkulu ve parlak
yapıdaki Allegro Appassionato dört
dakikayı aşmayan kısa sürede tüm bu
özellikleri yansıtır.

Godefroid: Konser Etüd ü ve
Venedik Karnavalı
Narnur'da dogan, Calvados'ta ölen
Belçikalı arpist, piyanist ve besteci
Joseph Guillaume Felix Godefroid,
babası tarafından 1 824'te Boulogne'da
kurulan müzik okulunda piyano ve
solfej ögrenimi yapmış; 1 832'den
sonra Paris Konservatuarı'nda ünlü
arpist Naderman'ın ögrencisi olmuş,
ödül kazanmasına karşın, hala tek
pedallı arp ile ögretim yapılmasına
kızarak 1 835'te ayrılmış; Theodore
Labarre ile Elias Parish-Aivars'tan ders
almıştır. 1 839'daki Almanya
turnesinden sonra arp virtüozu olarak
ün kazanmış ve bunu Avrupa ve
yakındogu turneleriyle sürdürmüştür.
Arpist ve besteci olan agabeyi Jules
gibi opera bestemiştir. Hatta bu tek

operası Altın Arp'ta yer alan Arp
Fantezisi'ni, 1 858 Paris temsilinde
kanatlar takarak bizzat çalmıştır. Daha
önceki arp bestecilerine göre, daha
ilginç bir sol el kullanımı uygulayan ve
Mes Exercices adlı metodu hala
kullanılan Godefroid'nın arp parçaları
arasında Sözsüz Romans, Bois
Solitaire, Op. l 93 Mi Bemol Majör
Konser Etüdü ve Venedik'in ünlü
karnaval ezgisi üzerine varyasyonları
içeren Op. l 84 Venedik Karnavalı en
tanınmış eserleridir.

Pescetti: Sonat
Vivaldi gibi Venedikli bir besteci olan
Giovanni Battista Pescetti kentin ünlü
San Marco Katedrali'nde orgçu
Antonio Lotti ile ögrenim görmüş,
arkadaşı Baldassare Galuppi ile birlikte
opera alanında hem düzeltme, hem de
beste çalışmaları yapmıştır. 1 736 yılında
Ingiltere'ye giderek Londra'da klavsen
konserleri vermiş, Nicola Porpera'nın
yerine "Opera of the Nobility"de şef
olarak da çalışmıştır. Haendel'e rakip
olan bu operanın iflasından sonra da
Ingiltere'de kalarak klavyeli çalgılar için
sonatlar, operalar, aryalar, uvertür
düzenlemeleri yazmış ve yayınlamıştır.
Ancak bu ülkede katelik ltalyanlara
kötü davranılması üzerine 1 747'de
ltalya'ya dönmüş, Venedik operasının
gelişmesi için çalışmış, 1 762'den sonra
da San Marco katedralinde orgçu
olarak görev almıştır.
O da çagdaşları gibi Türkleri konu alan
Solimano (Süleyman, 1 756) ve
Tameriane (Timurlenk, 1 754) gibi
operaları da içeren 29 sahne eseri
yanında, dini eserler de yazmıştır.
Opera aryalarında çogunlukla kolay
söylenebilen, basit eşlikli, kısa bir
melodi yapısı kullanmış, güç füglü
yazımdan kaçınmıştır. Pescetti'nin bu
özellikleri 1 739'da Londra'da
yayınlanan on klavsen sonatında ve org
eserlerinde de görülebilir. Onun
klavyeli çalgılardan düzenlenen Do
minör sonatı da, ltalyan stilinde hızlıagır-hızlı şemasına göre, neşeli ve
güçlü (AIIegro vigoroso), duygulu ve
agırca (Andantino espressivo), çok
hızlı (Presto) tempoda bir rondo fınal
olarak yazılmıştır. Sonatın arp
düzenlemesini Carlos Salzedo
yapmıştır.

Hasselmans: Kaynak
Belçika asıllı arpist ve besteci
Alphonse Jean Hasselmans Almanya'da
ögrenim görmüş, Fransa'da ün
kazanmıştır. Çok usta bir yerumcu
oldugundan birçok besteci arp için
besteledikleri eserleri ona
adamışlardır. Elli kadar arp parçası
yazan Hasselmans'ın en tanınmış
besteleri arasında Chanson de Mai
Op.40, Conte de Noel Op.33, Follets
Op.48, Prelude Op.52, Gitana ve La
Source Op.44 bulunmaktadır. Dört
dakika kadar süren Kaynak (La
Source) adlı konser etüdü pırıltılı
arpejlerle bir suyun kaynaktan dogarak
sakin ve neşeli akışını canlandırır.

Fauri: lmpro mptu
Fransız müziginin asılzadesi olarak da
tanımlanan Gabriel Faure, özellikle
lmromptu türüne ilgi göstermiş ve bu
alanda birçok parça yazmıştır. Op.25,
Op.3 1 ve Op.34 gibi piyano için
yazdıgı lirik lmpromptu'lerin sevilmesi
üzerine arp için yazdıgı Op.86
lmpromptu'yü de çagın en büyük
arpisti Alphonse Hasselmans'a ithaf
etmiştir.
Faure'nin 1 902'de besteledigi ve sonra
da altıncı lmpromptu olarak 1 9 1 3'de
piyanoya uyguladıgı Re bemol majör
tondaki parçası, lirik yönleri yanında
teknik güçlüklerle de doludur. Hem
virtüoz, hem de müzikal bir yorumu
gerektirmesi nedeniyle yarışmalarda
zorunlu parça olarak arpistlere
sunulur. Yarışmacıların böylece tüm
kişisel niteliklerini, volüm, tını
özelliklerini, her iki elin eşit ustalıkta
çalışmasını ve stillerini göstermelerine
olanak saglanır. (Süre 8')

Borodin: D ö rtlü No:2
Aleksander Boredin'in oda müzigine
katkısı oldukça az olmuştur. Yazdıgı iki
dörtlüden ikincisi daha çok tanınır.
Birincisinden bir yıl sonra, 1 880'de
besteledigi ve eşine ithaf ettigi Re
Majör Dörtlü, ancak Boredin'in
ölümünden sonra yayınlanmıştır.
Balakiref ve Mussorgski gibi
bestecilerin "fazla klasik" olmakla
itharn ettikleri Borodin, uzun yıllar
Rusya dışında kaldıgı için klasik-
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romantik akımların daha çok etkisinde
kalmıştır. Ancak besteci bu
dörtlüsünde Rus temalarını
kullanmakla birlikte üç bölümün
sonlarını hep aynı şekilde, pianissimo
(çok hafif) olarak bitirmeye özen
göstermiştir.
4/4'1ük ölçüde ve Re majör tonda
başlayan 1 . Bölüm (AIIegro moderato)
lirik karakterde melodik temalarla
gelişir. lik temayı viyolonsel belirler;
bunu keman tekrarlar. Bölümde
keman ve viyolonsel solo çalgılar
olarak öne çıkar. Şarkı söyler gibi
(cantabile) sunulan ikinci temanın
sonu, yine birinci temanın sonundaki
motifle sonuçlanır. Üçüncü tema ise
yine keman tarafından, pizzicato
olarak duyurulur.
3/4'1ük ölçüde, Re minör tonda ve
neşeli (AIIegro) tempodaki 2. Bölüm
(Scherzo) Mendelssohn'un etkisini
yansıtır. Ancak vals havasındaki canlı
bölüm daha da ilginçtir; modülasyonlar
birbirini izler. Akıcı tempodaki birinci
temayı dans eden sekizlik notalarla 2 1
ölçü süresince keman, kırık akorlar
eşliğinde sergiler. Bu temayı viyolonsel
tersinden işleyerek kemanı n sunduğu
oynak bir valse dönüştürür ve dans
eden sekizlikler bu valse eşlik eder.
3/4'1ük ölçüde ve La majör tondaki 3.
Bölüm (Notturno-Andante) daha çok
hafif müzik ve müzikal meraklılarının
tanıyacağı ağır ve Slav karakterli bir
romanstır. I kinci keman ve viyolanın
senkoplu akorları eşliğinde
viyolonselin duyurduğu tema, sonra
diğer çalgılara geçer. (Noktürn'ün
çeşitli hafif müzik düzenlemeleri
yapılmıştır; bunlardan başka Sir
Malcolm Sargent'ın yaylı çalgılar
orkestrası için yaptığı düzenleme çok
tanınır. Ayrıca Kısmet adlı ünlü
müzikalin "And this is my beloved-Ve
işte benim sevgilim" adlı şarkısı bu
Noktürn'den alınmıştır). Her
tekrarında değişik eşlik partisiyle
gelişen tema, adeta Chopin'i
anımsatan zariflikte ve çekiciliktedir.
2/4'1ük ölçüde ve Re majör tondaki 4.
Bölümde (Finale. Andante-Vivace),
üçüncü bölümdeki Noktürn'ün
armonik yapısına karşı zengin bir
kontrpuan dokusu yer alır. Baştaki ağır
(Andante) girişte, Beethoven'in
Op. l 35 Fa Majör Dörtlü'sünü andıran
motif (Muss es sein?- Olmalı mı?) yer

alır. Girişi, çok canlı (Vivace)
tempodaki ve devamlı yükselişlerle füg
biçiminde gelişen bölme izler.
Genellikle yarım seslerle ilerleyen hızlı
bölme, iki kez Andante'nin dönüşüyle
kesintiye uğrar. (Süre 28')
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BÜLENT EVC IL, flüt fluce
MARTINA EVC iL.

BÜLENT EVCIL

1 968 yılında Istanbul'da dogan
Bülent Evcil, flüt egitimine Prof.
]ohann Sebastian Bach ( 1 685-1 750)
Mükerrem Berk ile başladı ve 1 988'de
Sonat No.2, Mi Bemol Majör, BWV 1 03 1
MSÜ Devlet Konservatuarı'ndan
Sonata No.2 in E Fiat Major, BWV 1 0 3 1
pekiyi dereceyle mezun oldu. Ertesi
Allegra moderato Siciliana Allegra
yıl, Istanbul Filarmoni Vakfı'ndan aldıgı
Benjamin Godard ( 1 849-1895)
bursla Brüksel Kraliyet
Süit Op. l l 6'dan Vals Waltz from Suite Op. 1 1 6
Konservatuarı'nda Andre Siwy (oda
Giulio Briccialdi ( 1 8 1 8 - 1 88 1 )
müzigi) ve Marc Grauwels (flüt) ile
Venedik Karnavalı Carnival of Venice
egitim gördü; 1 992'de iki dalda da
-------1 ödül alarak mezun oldu. 1 987'de
ZAFER ERDAŞ, bas bass
Istanbul'da düzenlenen Ulusal Müzik
Yarışması'nda ikinci oldu ve bir Türk
ARlN DENiZAŞAN, piyano piano
eserini en iyi yorumlayan yarışmacı
seçildi. 1 990'da Toulon Ulusal
Jules Massenet ( 1 842- 1 9 1 2)
Konservatuarı'nın U N ICEF yararına
Eh�gie
düzenledigi
konsere solist olarak
Piyotr İ. Çaykovski 1 Piotr I.Tchaikovsky ( 1 840-1 893)
katıldı.
1
988'de
Fransa'nın Villecroze
Ormana Dogru To the Forest
kentine Christian Larde; 1 989-90 ve
Vincenzo Beliini ( 1 80 1 - 1 83 5)
1 99 1 'de ! sviçre'de Lucerne-Weggis'te
"Vi Ravviso, o luoghi ameni"
James Galway ile çalıştı. 1 992 Agustos
La Sonnambula Operası'ndan Rodolfo'nun Aryası
ayında Dublin'de düzenlenen James
Rodolfo's Aria from the La Sonnambula
Galway flüt seminerinde yapılan en iyi
Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 756-1 7 9 1 )
yorumcu yarışmasında ikinci oldu.
"Madamina il Catalogo e questo"
Çalışmalarını halen James Galway ile
Don Giovanni Operası'ndan Leporello'nun Aryası
sürdüren Bülent Evcil, ayrıca Brüksel
Leporello's Aria from Don Giovanni
Kraliyet Konservatuarı'nda oda müzigi
Giuseppe Verdi ( 1 8 1 3 - 1 90 1 )
dalında yüksek lisans yapmaktadır.
"Dormiro sol nel manto mio regal"
Bülent Evcil, Belçika Kraliyet Sanat
Don Carlos Operası'ndan Filippo'nun Aryası Filippo's Aria from Don Carlos
Teşvik Madalyası sahibidir.
Adnan Saydım ( 1 907- 1 9 9 1 )
Köroglu
·

•

piyano piano

·

• Born in 1 968 in Istanbul, Bülent

-----1 Evcil starced to study flute with Prof.

EDA BESTE ŞAKUL,

viyolonsel cello

GÜLDEN AYKAÇ,

�

--------�

----------------

piyano piano

Mükerrem Berk and in 1 988 graduated
from the MSU State Conservatoire with
honours. In 1 989 he started to study

]ohann Sebastian Bach ( 1 685- 1 750)
Kantat BWV 1 56'dan Arioso ve Andantino

chamber music with Andre Siwy and

Arioso and Andantina from Cantata BWV 1 5 6

B russels Royal Conservatoire with the

]ohannes Brahms ( 1 83 3 - 1 897)
Sonat No. l , Mi Minör Op.38 Sonata No. ı in E Minor, Op. 38

scholarship and in 1 992 he graduated

Allegra non troppo Allegretto quaıi Menuetto-Trio Allegra
·

·

Maurice Ravel ( 1 875 - 1 93 7)
Habanera Formunda Parça Piece en Forme d'Habanera
4.7. 1 995,

Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00

Atatürk Cultural Centre, Concert Hall, 7.00 pm

Katkılarmdan dolayı BP PETROLLERI A.Ş.ne teıekkür ederiz.
We are grateful to BP PETROLLERi A.Ş. for their contributiom.

flute w ith Marc Grauwels at the
Istanbul Philharmonic Foundation's
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çalışmaları yaptı. 1 994 yaz mevsiminde
Fransa'da düzenlenen Akdeniz Gençlik
Orkestrası'nın sınavını kazanarak
Fransa, ltalya, Tunus ve Fas'ta staj
yaptı. Eda Beste Şakul halen egitimini
I.Ü.Devlet Konservatuarı'nda Sevil
Gökdag ile Lisans üçüncü sınıfta
sürdürmektedir.

with honours in both branches. In 1 987
he won a second prize and the award of
best i nterpreter of a Turkish work at the
National Music Competition organised
in Istanbul. In 1 990 he was the soloisr
of the concert given by che Toulon
National Conservatoire ürehescra for
UNICEF. In 1 988 he worked with
Christian Larde in Villecroze, France
and in 1 989, 1 990 and 1 99 1 with James

• Bom in Istanbul, Eda Beste Şakul

Galway in Luceme-Weggis,

scarred co srudy cello wirh Sevil Gökdağ

Swirzerland. In August 1 992 he

at the ls ranbul U niversicy S ra te

received the second prize at the Best
Inrerpreters Competition organised in
Dublin within James Galway's Flure
Seminar. Bülent Evcil conrinues his

Conservatoire in 1 986. She parcicipaced

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te konser
veren Zafer Erdaş, çalışmalarını halen
Atifet Usmanbaş ile sürdürmektedir.

in the cello courses of Alexander Rudin
( 1 989) and Helmut Rocholl. She also
studied with Genevieve Teulienes. In
che summer of 1 994 she won the

studies w ith James Galway and he is a
Chamber Music Master Class studenr at

• Born in 1 968 in Ordu, Zafer Erdaş

audition of the ürehescra des Jeunes de

the Brussels Royal Conservatoire. He

graduated from the Kabataş School for

la Medirerranee in France and was

has received the Belgium Royal Meda!

Boys in 1 986 and enrered the MSU

rrained in France, Italy, Tunisia and

for the Promorion of che Art.

State Conservatoire (singing class of

Morocco. She conrinues her studies wirh

Arıfet Usmanbaş) in 1 988 from where

Sevil Gökdağ at the same conservaroire

�------� he graduated in 1 994. In December
MARTINA EVC I L

1 994 he won the audition of the Ankara

Piyano egitimine 1 980 yılında Viyana
Devlet Konservatuarı'nda Prof.
Waltraud Frytag ile başlayan Martina
Evcil, çalışmalarını daha sonra MSÜ
Devlet Konservatuarı'nda Prof. Suna
Erel ile sürdürdü. Halen aynı
konservatuarda Prof. Metin Ögüt ile
çalışmaktadır.
•

State Opera as well as the fırst selecrion
of Neue Stimmen in Berlin in Mach
1 995 which will allow him to
participate in the fınals in Hannover. In
April 1 995 he gave a recital ar che
Bishkek Opera in Kirgizhistan,
accompanied by Nurten Tezmne
Kolçak, the reperiteur in chief of the
Istanbul Opera. Zafer Erdaş conrinues

• Martina Evcil started to study piano

his studies with Atıfet Usmanbaş.

with Prof. Waltraud Frytag ar the
Vienna State Conservatoire in 1 980. She
later continued tO work with Prof. Suna
Erel ar the MSU State Conservatoire.
She now works with Prof. Metin Öğüt
at the same conservatoire.

ZAFER ERDAŞ
1 968 yılında Ordu'da dogan Zafer
Erdaş, 1 986 yılında Kabataş Erkek
Lisesini bitrirdi ve 1 988'de MSÜ
Devlet Konservatuarı'na girerek Atifet
Usmanbaş ile şan egitimine başladı;
1 994'de mezun oldu. Aralık 1 994'de
Ankara Devlet Operası'nın sınavını
kazanan Zafer Erdaş, Mart 1 995'de
Berlin'de yapılan Yeni Sesler
yarışmasının ilk elemesini geçmiş ve
daha sonra Hannover'de yapılacak
finailere katılmaya hak kazanmıştır.
Nisan 1 995'de, Istanbul Devlet
Operası baş korepetitörü Nurten
Tezmen Kolçak'ın eşliginde
•

EDA BESTE ŞAKUL
Istanbul'da dogan Eda Beste Şakul,
1 986'da I.Ü.Devlet Konservatuarı'na
girerek viyolonsel egitimine Sevil
Gökdag ile başladı. 1 989'da Alexander
Rudin'in, 1 99 1 'de de Helmut
Rocholl'un viyolonsel kurslarına
katıldı; Genevieve Teulienes ile Master
•

in Master class third level.

�----GÜLDEN AYKAÇ
1 972 yılında Ankara'da dogan
Gülden Aykaç, ilk piyano derslerini
Şive Ölmez'den aldı, daha sonra
I.Ü. Devlet Konservatuarı'na girerek
Prof. Ova Sunder'in ögrencisi oldu ve
1 990'da yarı zamanlı piyano
bölümünü bitirdi. Bursla ABD'ye
giderek Oberlin Üniversitesi
Konservatuarı'nda Lydia Frumkin ile
çalıştı. Burada resitaller verdi,
ögretim elemanlıgı yaptı ve piyano
bölümü özel ödülünü kazandı. Idi!
Biret, Vitaly Margulis ve Arkady
Aronov'un kurs ve derslerine katılan
Aykaç, halen l.ü. Devlet
Konservatuarı'nda ögretim
elemanıdır.
•

• Bom in Ankara in 1 972 Gülden

Aykaç srarted to study piano with Şive
Ölmez and larer she enrered ar rhe
Istanbul University Srate Conservatoire
(piano class of Prof. Ova Sunder). In
1 990 she graduated from rhe half-rime
piano secrion. She wenr to rhe USA
wirh a scholarship and srudied ar rhe
Oberlin University Conservatoire with
Lydia Frumkin. She gave recirals,
taughr and won che special award of rhe
piano seccion. She parcicipaced in rhe
courses of Id il Birer, Vicaly Margulis
and Arcady Aronov. She is on che
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Bach: Sonat
Bach flüt için, ço�u Köthen'de sekiz
sonat yazmıştır: Bir solo flüt
(BWV 1 O 1 3), dört tane flüt ve
konçertant klavsen için üç sesli sonat
(BWV 1 020- 1 030- 1 032), üç tane flüt
ve sürekli bas için iki sesli sonat
(BWV 1 033- 1 035). Bunlardan
BWV 1 03 1 numaralı Mi Bem ol Majör
Sonat'ın Bach tarafından yazılmadı�ı
da belirtil ir. Bu sonatın Berlin'de Cari
Philip Emanuel Bach'ın notaları
arasında, Prusya Devlet Kitaplı�ı'nda
kopyası bulunmuş ve Bach uzmanı
Wilhelm Rust bu esere de "Bach'ın
Tüm Eserleri" yayınının dokuzuncu
cildinde yer vermiştir. Çabukça
(AIIegro moderato), a�ırca ve sevimli
hızda eski Siciliano dansı ve çabuk
(AIIegro) olmak üzere üç bölümden
oluşan sonat çok iyi işlenmiş, virtüoz
bir canlılıkta yazılmıştır. Ancak
uzmanlar yine de sonatta Bach'ın
büyüklü�ünün, anlatım gücünün pek
hissedilmedi�ini öne sürerler.

Godard: Vals

1 895'te yazmıştır. Bu süitten de
genelli kle Allegretto ve Vals
bölümleri yorumlanmaktadır. Bu süit
klarnet ve piyanoya da uygulanmıştır.

Briccialdi: Venedik Karnavalı
Terni'de do�an ltalyan flütçü ve
besteci Giulio Briccialdi flütü kendi
kendine ö�renmiş, babasının
ölümünden sonra Roma'ya giderek
tiyatro orkestrasına girmiş, bu arada
Vatikan'da kompozisyon dersleri
almıştır. Ustalı�ı sayesinde onyedi
yaşında Santa Cecilia Akademisi'nde
flüt ö�retmeni olmuş, 1 837'de ise
kralı n kardeşi tarafından Napoli'de flüt
profesörlü�üne atanmıştır. Tüm
Avrupa ve Amerika'da konserler
veren Briccialdi uzun süre Londra'da
oturmuş, flüt imal eden bir fırmayı da
yönetmiş ve yönlendirmiştir. Böylece
flütün gelişmesine çok yararlı olan
Briccialdi, 1 870'de Floransa
Konservatuarı profesörlü�ü yanında,
aynı kentte flüt yapımcısı Emilio
Pina'nın gelişmiş çalgılar yapmasını
sa�lamış ve kendi patentiyle flüt de
imal etmiştir. Bir opera (Leonara de
Medici) ve pek çok flüt eseri
bestelemiş; flüt ve piyano ( ya da
orkesta için) kapriçyolar,
konçertinolar, düolar, iki flüt
konçertosu ve pekçok e�itim müzi�i
yazmıştır. Günümüzde plak
katalogianna giren eserlerinin başında
Op. l 24 Beşli ve Venedik Karnavalı
adlı, ünlü tema üzerine Varyasyonlar
yeralır.

Fransız besteci ve viyolacı Benjamin
Louis Godard Paris'te do�muş,
Vieuxtemps'dan keman dersleri almış,
Paris Konservatuarı'nda kompozisyon
ö�renimi yapmış, ancak iki kez girdi�i
Roma Ödülü sınavını kazanamamıştır.
Çok iyi bir viyolacı olarak oda müzi�i
çalışmaları yapan Godard,
1 870'1erden sonra bestecili�e
Massenet: Elegie
yönelmiş; senfoniler, piyano, keman
konçertoları, süitler, dört opera ve
Bakınız: 30.6. 1 995, Kevork Tavityan
sahne müzikleri, koro parçaları,
programı.
pekçok oda müzi�i ve solo piyano
eserleri yazmıştır. Ancak, SaintÇaykovski: Ormana Do�ru
Saens'in besteleme kolaylı�ına sahip
olan Godard eserlerinde biraz
Kont A. Tolstoy'un sözleri üzerine
yüzeysel kalmış, ilk besteleri çocukça bestelenen "Ormana Do�ru" başlıklı
ve salon müzi�i seviyesinde olarak
şarkı, Çaykovski'nin 1 88 1 yılında
nitelendirilmiştir. Fakat son eserleri,
yazdı�ı Op.47 Yedi Şarkı içinde yer
Mendelssohn tarzındaki oda müzi�i,
alan beşinci şarkıdır. Onun ltalya ve
solo keman sonatı ve Romantik
Fransa yolculu�undan döndükten
konçertosu bu türlere de�erli katkı
sonra ve kendisine Moskova
yapmış sayılır. Müzikseverlerin
Konservatuarı müdürlü�ü önerildi�i yıl
Jocelyn Operası'ndan ( 1 888)
yazdı�ı bu şarkılarda daha zarif bir
Berceuse'ünü anımsadıkları Godard,
hava hissedilir. Ayrıca tümü de Rus
Flüt ve Orkestra için Op. l 1 6 Süit'i
şiirleri üzerine yazıl mış Op.47 dizisinin

bu beşinci şarkısı "Sana duacıyım ey
Orman" sözleriyle başlar.

Bellini: Arya
34 yaşında ölen ltalyan besteci
Vincenzo Beliini'nin Felice Romani'nin
metni üzerine yazdı�ı üç perdelik La
Sonnambula (Uyurgezer Kız) adlı
operası ilk kez 1 83 1 'de Milano'da
oynanmış ve başarı kazanmıştır.
Konusu 1 9. yüzyılda lsviçre da�larında
bir köyde geçer. Güzel Arnina'nın
uyurgezer oldu�unu köyde kimsenin
bilmemesi nedeniyle çeşitli
karışıklıklar, kıskançlıklar olursa da
sonunda her şey mutlu sona ulaşır ...
Civardaki şatonun sahibi, uzun
yıllardan sonra evine dönen Rudolfo
handa, kendini tanıtmadan konuşur;
çocuklu�unu, anılarını anlatır: "Vi
ravviso, o loughi ameni.." (Sizleri
tekrar görüyorum de�erli çayırlar...)

Mozart: Arya
Uvertürü, Prag'taki 29 Ekim 1 787
günkü temsilinden önceki gece
tamamlanabilen ve Don Juan'ın
çapkınlıklarını konu alan iki perdelik
Don Giovanni operasını Mozart,
Lorenzo da Ponte'nin librettosu
üzerine bestelemiştir. 1 7. yüzyıl
ortalarında Ispanya'nın Sevil kentinde
Don G iovanni bir kızı baştan çıkarmak
isterken ona engel olmak isteyen
babası kumandanı öldürür ve uzaklaşır.
Ikinci sahnede Don Giovanni uşa�ı
Leporello (Bas) ile konuşurken eski
sevgililerinden Donna Elvira yaklaşır;
ancak Don Giovanni ona aldırmadan
uzaklaşınca uşak, Donna Elvira'ya bir
katalog gibi sıralanan eski sevgilileri
anlatarak genç kadının elinden
kurtulmaya çalışır: "Madamina! ll
catalogo e questo.. " (Madamcı�ım, işte
katalog) diye başlayan arya "Katalog
Aryası" olarak da tanınır.

Verdi: Arya
Schiller'in trajedisi üzerine FrançoisJoseph Mery ve Camille du Lock'un
hazırladı�ı librettoyu Verdi, dört
perdelik bir opera olarak bestelemiş
ve Don Carlos ilk kez Paris'te 1 1 Mart
1 867'de temsil edilmiştir. Konusu
1 560 yılında Fransa ve Ispanya'da

1 52

geçen operada l spanyol Prensi Don
Klavsen Konçertosu) kullanmıştır. Bu
Carlos Fransa'da Prenses E. de
kantatın Sinfonia girişindeki Arioso ve
Andantina bölümleri de viyolonsel ve
Valois'ya aşık olmuştur; ancak
prensesin Ispanya Kralı ll. Filippo ile
org için uygulanmış, hatta orkestra
düzenlemeleri de yapılmıştır.
evlenmesi kararlaştırıldıgı için olaylar
karışır. Verdi operalarının en güzel
müziğini içeren dördüncü perdenin
Brahms: Sonat
girişinde engizisyonun başı, Don
Carlos'un kendisine teslim edilmesini
Brahms yazdığı iki viyolonsel
sonatından ilkini -ikincisinden 2 1 yıl
ister. Kral ll. Filippo ise tüm yaşamını,
yalnızlığını düşünür: Elizabeth de onu
önce- 1 865'te tamamlamıştır. En ince
sevmemektedir. Verdi'nin en güzel bas noktasına kadar iyi planlanmış ve
aryalarından biri, agır tempoda ve
melodik bakımdan daha zengin olan
ezgisel yansır: "Dormiro sol nel manto birinci sonat, hepsi de minör tonda
mio regal. .. "
olan üç bölümden oluşur. Pek fazla
çabuk olmayan (AIIegro non troppo)
�------� tempodaki, Mi minör tondaki 1 .
Saygun: Körogu
Bölümün sakin ve güçlü teması etkili
biçimde viyolonsel tarafından
Bestecimiz Adnan Saygun Köroğlu
duyurulur; buna piyano giderek
konusuna büyük ilgi duymuş, hatta
kuvvetlenen şekilde katılır. Ikinci tema
yazdığı ve tümüyle Anadolu
ise daha canlı ve isteklidir. 2. Bölüm,
efsanelerini temel alan beş operası
Menuet benzeri çabukça (AIIegretto
arasında, 1 973'de 1 . Istanbul
Festivali'nde seslendirilen Köroğlu adlı quasi Menuetto) tempodadır, ritmik
bir opera da bestelemiştir. Daha önce vurgulamalada gelişir. La minör tonda
1 945'de bestelediği "Bariton ve Piyano beliren tema, Trio bölmesinde Fa
diyez minörde tekrar duyurulur. Mi
için Halk Türküleri" başlıklı Op.23
dizisinin dört türküsü içinde -Estergon minör tondaki, 3. Bölüm neşeli
(AIIegro) tempodadır; konrtpuan
Kalesi ve Harmandalı yanında
bakımından çok ustaca düzenlenen bu
Köroğlu'na yer veren ve aynı ezgiyi
finalde, Bach'ın füglerine benzeyen bir
daha sonra Op.52 Köroglu
füg tüm bölüme egemendir; füg, lirik
Operası'nda da ana tema olarak
yan ternalara pek az duyulma fırsatı
degeriendiren Saygun, şunları yazmış:
" ... Köroğlu Anadolu'dan, hatta Rumeli verir ve Coda'ya parlak biçimde
diye adlandırdığımız yerlerden ta Orta ulaşarak sonatı sona erdirir. (Süre 25')
Asya'ya kadar uzanan alan içinde,
yerine göre, degişik adlardaki Bey'lerle
Ravel: Habanera
savaşmış bir yiğit, bir halk çocuğu ve
Fransız besteci Maurice Ravel'in
kahramanıdır... Gerçekten, halk
1 907'den sonraki eserlerinde beliren
rivayetlerinde "Bolu Beyi" veya daha
egzotik ve folklorik etkiyi ilk yansıtan
başka adlarla anılan "Bey" ve "Han"
eserlerden biri olan "Vocalise en
zülmun, adaletsizliğin; buna karşılık
forme de Habanera -Habanera
Köroglu zülme, adaletsizlige ve her
formunda Agızlama" (vokaliz), ya da
türlü kötülüge başkaldırmanın
kısaca Habanera keman ve piyano için
sembolü degil midir?"
yazılmıştır. Küba kaynaklı 2/4'1ük
ölçüdeki kıvrak Habanera temposuyla
Bach: Arioso ve Andante
başlayan bu küçük eser, özlem dolu
oldugu kadar, hiç kesilmeden
Bach'ın 23 Ocak 1 729'da Epifahiyas
süregelen yabancı Endülüs benzeri
yortusu için yazdığı altı bölümlük
ezgisiyle ilgi çekmiş, düşünebilen her
kantat (BWV 1 56), "lch stehe mit
türlü çalgı için uygulaması yapılmıştır.
einem Fuss im Grabe" (Tek ayagım
mezarda) adıyla anılır. Bu kantatın
Sinfonia başligını taşıyan Adagio girişi
de, aslında kayıp Fa Minör Keman
Konçertosu'nun ikinci bölümüdür.
Eserin bu agır enstrümantal geçişlerini
Bach bazı eserlerinde (BWV 1 056
·
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SAl M AKÇ IL GENÇLIK ODA ORKE STRASI

SAİM AKÇIL YOUTH CHAMBER ORCHESTRA
Prof. SAl M A KÇ I L

SAlM AKÇIL, şef conductor
ONUR NURCAN, keman violin
ESIN SAVCI, keman violin
EYLEM ARICA, keman violin
ÖZCAN ULUCAN, keman violin
BIRSEN ULUCAN, piyano piano

.-----

-------

Georg Friedrich Haendel ( 1 685-1 75 9)
Klavsen Süiti No.7, Sol Minör Süiti'nden Passacaglia
Passacaglia from Suite No.7 in G Minor for Harpsichord

Antonio Vivaldi ( 1 6 78- 1 74 1 )
Keman Konçertosu, M i Majör "Ilkbahar" Op.S No. l (Mevsimler'den)
Violin Concerro in E Major "Spring" Op.8 No. i (from rhe Four Seasons)

(RV2691 P24 1 1 M761 F 1-22)
Allegro Largo Allegro
(Onur Nurcan, keman violin)
·

·

Antonio Vivaldi
Iki keman ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, La Minör Op.3 No.S
Concerro in A Minor, Op. 3 No. S for two Violins and Strings

(RV522/P21M4 1 3/F 1-1 7 7)
A 1/egro Larghetto e spirituoso A 1/egro
(Esin Savcı-Eylem A rıca, kemanlar violins)
·

·

Ara Inrermission
Felix Mendelssohn ( 1 809- 1 84 7)
Keman, Piyano ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Re Minör
Concerto in D Minor for Violin, Piano and Srrings

Allegro Adagio Allegro mo/to
(Özcan Ulucan, keman violin - Birsen Ulucan, piyano piano)
·

5.7. 1 995,

·

Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu,

1 9.00

Aratürk Culrural Cenrre, Concerr Hall, 7.00 pm

ll

I.B. Konservatuarı'nı Ekrem Zeki
Ün'ün keman sınıfından 1 959'da
bitiren Saim Akçıl, daha sonra Santa
Cecilia Konservatuarı'nda (Roma)
Vittorio Emanuele ve Arrigo
Pelliccia'nın master kurslarına katıldı:
Köln Müzik Yüksek Okulu'nda Prof.
lgor Ozim ile eğitim gördü ve 1 968'de
mezun oldu. Andre Gertler
(Salzburg), Max Rostal (Köln), Lucas
David (Detmold) ve Tibor Varga ile
de çalıştı. Yurtdışında 1 96 1 -7 1 yılları
arasında Venedik ve Roma'da Franco
Ferrara'nın yönettiği Uluslararası
Gençlik Orkestrası, Hagen (Almanya)
Şehir Orkestrası, Köln ve Ren oda
orkestraları ile 1 Pommeriggi M usicali
di Milana'da başkemancılık ve solistlik
görevlerinde bulundu. Daha sonra
Istanbul Devlet Opera ve Balesi
Orkestrası ( 1 97 1 -73), Almanya'da
Konstanz-Bodensee Senfoni
Orkestrası ve Hollanda'da Friesland
Senfoni Orkestrası'nda
konzertmaysterlik yaptı. 1 98 1 yılında
yurda dönerek I.B. Konservatuarı'nda
öğretmenliğe başladı.
Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Balkan
ülkelerinde orkestralar eşliğinde
konserler ve resitaller veren Saim
Akçıl, Tibor Varga (lsviçre), Sorrento
(!talya) ve Varna festivallerine katıldı;
Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna,
Gürcistan, Romanya, Bulgaristan,
Kıbrıs ve ltalya'da fılarmoni ve oda
orkestralarını yönetti. Karadeniz
Işbirliği Anlaşması'na dahil olan
ülkelerin müzisyenlerinden oluşan
Karadeniz Oda Orkestrası ile Borusan
Oda Orkestrasını kurdu. 1 988 yılında
profesör olan Saim Akçıl, halen MSÜ
Devlet Konservatuarı öğretim üyesi ve
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı başkanıdır.
•

Katkılarından dolayı BP PETROLLERI A.Ş. ne tqekkür ederiz
We are grateful to BP PETROLLERI A.Ş. for their contributions.

• Saim Açkıl studied in the violin class

of Ekrem Zeki Ü n at the Istanbul
Municipality Conservaroire and
graduated in 1 959. He participated to
the Master class courses of Vittorio
Emanuele and Arrigo Pelliccia at the
Santa Cecilia Conservaroire (Roma). He

1 54

Arıca, müzik eğitimine Tuğrul Gögüş
ile başladı. 1 984'de girdiği lzmir
Devlet Konservatuarı'nda Hazar
Alapınar ile keman çalıştı; 1 994'de
MSÜ Devlet Konservatuarı Nuri
Iyicil'in sınıfından mezun oldu. Prof.
Gürer Aykal yönetimindeki Bilkent
Gençlik Senfoni Orkestrası'nın yaz
konserlerine katıldı. Halen Hacettepe
Üniversitesi Konservatuarı'nda Victor
Pikaizen ile master çalışmalarını
sürdürmektedir.

continued his studies wich Prof. Igor
Ozim at che Hochschule für Musik,
Cologne, and graduaced in ı 968. He
also worked wich Andre Gereler
(Salzburg), Max Roscal (Cologne), Lucas
David (Decmold) and Tibor Varga.
From ı 96 ı co ı 97 ı he worked in Rome
and Yenice wich che International
Youch Orchescra, conducced by Franco
Ferrara, Hagen Cicy Orchestra, Kölner
Karnınet Orchescer, Rheinisches
Kammer ürehester and I Pommeriggi
Musicali di Milano as leader and soloist.
He was che fırsc violin for che İstanbul

che chamber orchesrra founded by Prof.

Scace Opera and Ballee Ürehescra from

Saim Akçıl. He continues his studies in

ı 974 and started to read music with

ı 97 ı co ı 97 3 as well as w i ch che

the Master class second level at che same

Tuğrul Göğüş and i n 1 984 she entered

Südwescdeucsche Philharmonie ( ı 973-

conservacoire.

76) and che Frysk-Orkesc ( ı 976-8 ı ) i n
Leeuwarden, Holland. He returned co
Istanbul in ı 98 ı and caughc at che

• Eylem Arıca was born in İ zmir in

the !zmir Scate Conservacoire where she
studied violin wich Hazar Alapınar. In

ESIN SAVCI

• 1 972 yılında Almanya'da Aachen'da
doğan Esin Savcı, keman eğitimine
Şafak Mula ile başladı, daha sonra
orchescras and gave recicals i n Europe,
Gülden Turalı ve Prof. Saim Akçıl ile
USA, Middle East and in che Balkans,
and played at Tibor Varga (Swiczerland), sürdürdü. Prof. Jean Fournier'nin
Salzburg Mozarteum Yaz Akademisi
Sorrento (Icaly) and Varna Fescivals. He
( 1 993) ve Istanbul'da ( 1 994)
conducted chamber and philharmonic
düzenlediği kurslara katıldı. Halen
orchescras in Kazakistan, Kirgizistan,
MSÜ Devlet Konservatuarı Lisans IV.
Ukrain, Georgia, Romania, Bulgaria,
sınıf öğrencisidir.
Cyprus and in Icaly. He founded che

Istanbul Scace Conservacoire.

Saim Akçıl has performed wich

Black Sea Chamber Orchestra, che
members of w hi ch are che musicians of

• Born i n 1 97 2 in Aachen, Germany,

che countries belonging co Black Sea

Esin Savcı scarted co study violin with

1 994 she graduaced from che Mimar

Economic Cooperacion Treacy and che

Şafak Mula and continued with Gülden

Sinan University State Conservacoire

Borusan Chamber Orchescra.

Turalı and Prof. Saim Akçıl. She

(Istanbul) from the class of Nuri İyiciL

Saim Akçıl was named professor in ı 988

attended che courses of Prof. Jean

She performed at che Bilkent Youth

and he is on che ceaching scaff of che

Fournier in Salzburg Mozarteuro

Symphony Orchescra's summer concerts

Mimar Sinan University Scace

Summer Academy ( 1 993) and i n

conducted by Prof. Güret Aykal. She

Conservacoire as well as being che Head

Istanbul ( ı 994). She continues her

continues her Master class studies wich

of che Sering Department.

Victor Pikaizen in Ankara at che
Hacettepe University Music
Conservacoire.

O N U R N U RCAN
1 977 yılında Istanbul'da doğan Onur
N urcan, 1 988'de MSÜ Devlet
Konservatuarı'nda Prof. Saim Akçıl ile
keman eğitimine başladı. Prof. Saim
Akçıl'ın kurmuş olduğu oda
orkestrasının konserlerine katıldı.
Onur Nurcan halen aynı
konservatuarda Lisans ll. sınıf
öğrencisidir.
•

ÖZCAN ULUCAN

studies in Master class forth level at che
• Born i n ı 977 i n Istanbul, Onur

MSU State Conservacoire.

N urcan scarced co study violin at che
Mimar Sinan University Scate
Conservacoire with Prof. Saim Akçıl i n
ı 988. He performed in the concercs of

EYLEM ARICA
•

1 974 yılında lzmir'de doğan Eylem

• 1 973 yılında Bulgaristan'ın Şumnu
kentinde doğan Özcan Ulucan, keman
öğrenimine Veselin Spirov ile başladı.
Bulgaristan'da 1 984 Ulusal Müzik
Yarışması'nda ikinci, Çekoslovakya'daki
1 987 Kocian Yarışması'nda birinci
oldu; aynı yıl Şumnu Senfoni
Orkestrası eşliğinde Kabalevski'nin
keman konçertosunu çaldı. 1 989'da
Türkiye'ye yerleşti ve eğitimini
IÜ.Devlet Konservatuarı'nda Prof.
Saim Akçıl ile sürdürdü. 1 99 1 'de
Lipizer Yarışması'nda (ltalya) "En Iyi

155

U lucan, 1 984'de Varna'daki D . Hristov
Müzik Okulu'nda E. Zvetkova ile
piyano eğitimine başladı; 1 987'de
Uluslararası Varna Yaz Akademisi
master kurslarına katıldı. 1 989'da
konservatuarı pekiyi dereceyle bitirdi
ve aynı yıl Türkiye'ye yerleşti. Prof.
Meral Yapalı ile eğitim gördüğü l.ü.
Devlet Konservatuarı'ndan 1 990'da
mezun oldu. 1 992'de Avusturya
Hükümeti'nin bursuyla Salzburg Yaz
Akademisi'nde D. Başkirov ile çalıştı
ve akademi konserine katı ldı.
Cambridge Academy of English'in
bursunu kazanarak Cambridge'de bir
resital verdi. 1 993'den beri, Eğitim
Vakfı'nın bursuyla Guildhal l M üzik
Okulu'nda Joy Havi ll ile
çalışmaktadır.

Beethoven Sonatı Yorumu" ödülünü
kazandı; Erol Erdinç'in yönettiği lü.
Devlet Konservatuarı Orkestrası
konserine solist olarak katıldı. 1 992'de
Avusturya Hükümeti'nin bursuyla
Salzburg Yaz Akademisi'nde Jean
Jacques Kantorov ve lgor Oistrakh ile
çalıştı. 1 993'de Türk Eğitim Vakfı
• Born i n 1 970 in S umen Birsen
bursuyla Londra'ya giden Özcan
Ulucan srarred to study piano wirh E.
Ulucan eğitimini, Guildhall Müzik
Zverkova at the D . Hrisrov School of
Okulu Lisansüstü Solo Çalışmaları
Music i n Varna i n ı 984. In ı 987 she
bölümünde Prof. Neaman ile
arrended Master dasses ar the Varna
sürdürmektedir.
International Summer Academy and i n
• Born in 1 97 3 in Sumen, Bulgaria,
Özcan Ulusan starred ro study violin

wirh Veselin Spirov. He won the second
prize in Bulgaria ar the 1 984 National
Music Competition and in 1 987 the
first prize ar Kocian Comperirion i n
Czechoslovakia. In the same year he
performed Kabalevski's Violin Concerro
with Sumen Symphony Orchestra. In
1 989 he emigrared to Turkey and
cominued ro study violin wirh Prof.
Saim Akçıl ar the I.U. State

Haendel: Passacaglia
Daha çok opera, oratoryo, orkestra
ve org eserleri besteleyen Saksonya
doğumlu Haendel, klavyeli çalgılar için
çağını aşabilen eserler de yazmıştır. O
çağın piyanosu olan klavsen için
pekçok süit yazan Haendel'in 1 720
yılında yayınlanan sekiz süiti içinde yer
alan Süit No.7 altı bölümden oluşur.
Sol minör tondaki bu süitin son
bölümü Passacaglia'dır. Haendel'in en
ünlü klavsen parçalarının başında gelen
ve J. S. Bach'ın org için Passaglia'sı ile
birlikte Barok müziğin şaheserleri
arasında yer alan bu Passacaglia,
kurallara uymayan biçimde bu süitin
en sonuna konulmuştur. Kendi de usta
bir klavsenci olan, hatta Venedik'te
ünlü D. Scarlatti'ye, "Bu çalan ya ünlü
Saksonyalı, ya da şeytanın ta kendisi!"
dedirten Haendel aynı zamanda çok
başarılı bir doğaçlamacıydı ve verilen
temayı varyasyonlada süslemek en
büyük zevklerinden biriydi. Passacaglia
adlı bu eski dansın dört ölçülük hem
melodik güzellikteki, hem de ritmik
karakterdeki bas teması varyasyon
ustası Haendel tarafından pırıltılı
arpejlerle bir dizi ilginç çeşitlemelerle
duygulu olduğu kadar etkili biçimde de
değerlendirilir.
Bu Passacaglia 1 9. yüzyılda Norveçli
kemancı J. Halvorsen tarafından
keman ve viyolonsele uygulanarak
geniş kütlelere ulaşabilmiş, sonradan
da orkestra düzenlemeleriyle daha da
renkli ve tını kontrastlarıyla
müziksevedere sunulmuştur. (Süre 9')

Conservatoire. In ı 99 ı he won the "Best
lmerprerarion of Beerhoven Sanata" ar
Lipizer Competition in lraly and was the

conservatoire w i r h honours. I n the same

soloisr of the U . I . Stare Conservatoire

year she emigrared ro Turkey and

Orchestra's concerr conducted by Erol

srarred to study wirh Prof. Meral Yapalı

Erdinç. In 1 992 he atrended rhe

at the I . U. Srare Conservatoire from

Salzburg Summer Academy, wirh a

where she graduared in 1 990. In 1 992,

scholarship by the Austrian

wirh a scholarship gramed by rhe

Governmem, where he worked with

Ausrrian Governmem B i rsen Ulucan

Jean-Jacques Kamorov and Igor

attended the Salzburg Summer

Oisrrakh. S ince ı 993 he cominues his

Academy where she worked with D.

studies wirh Prof. Neaman ar the

Bashkirov and was selected ro take part

Guildhall School of Music wir h the

in the academy concerr. She gave a

Turkish Educarion Foundarion's

reciral in Cambridge wirh a scholarship

scholarship.

of the Cambridge Academy of English.
She cominues her studies w ith Joy

B I RSEN U LUCAN
•

1 970 yılında Şumnu'da doğan Birsen

Havill ar the Guildhall School of Music
wirh the Turkish Educarion
Foundarion's scholarship.

Vivaldi: l i kbahar
Venedikli besteci Vivaldi'nin 1 725
yılında Amsterdam'da yayınlanan ve
büyük ilgi gören eseri Mevsimler, dört
mevsimi canlandıran dört keman
konçertosundan oluşur. Vivaldi
eserine kendi yazdığı ve mevsimleri
canlandıran dört Sone ekiemiş ve
böylece müzik tarihinin programlı
müzik yaratan ilk bestecisi de
olmuştur. Op.B olarak numaralanan ve
"ll Cimento deii'Armonia e
dell'lnventione (Armoni ve Buluşun
Denemesi) başlığını taşıyan oniki
konçertonun ilki olan 1 . Konçerto
"Bahar", bu mevsimin canlılığını,
parlaklığını daha iyi belirtmek için,
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kemanın en aydınlık tonalitesi olan Mi
majörde yazılmıştır.
1 . Konçerto Bahar üç bölümdür:
4/4'1ük ölçüdeki ve neşeli (AIIegro)
tempodaki 1 . Bölümde, beş tutti
(birlikte çalış) ve dört solo pasaj
vardır. Tutti'ler eglenceli köy ezgilerini
belirler; sololar ise kuş cıvıltısını,
oktavlarla gökgürültüsünü,
tremololarla şimşekleri ve yine çeşitli
kuşları canlandırır... Vivaldi'nin
Bahar'ın başına ekledigi Sone şu
sözlerle başlar: "Baharın gelişini kuşlar
neşeyle karşılıyor, sevimli şarkılarıyla
kutluyor. Kaynakların hafif şırıldayışı
duyuluyor. Zefir rüzgarı hafifçe
esmekte ... Sonra hava kara bir
mantoyla örtülür; şimşek ve
gökgürültüsü baharı duyurmak ister,
ortalık sessizleşince kuşlar yeniden
büyülü şarkılarına başlar" ... 3/4'1ük
ölçüdeki ve agır (Largo) tempodaki 2.
Bölümde, ikinci keman pastoral bir
sahne çizer: "Çiçeklerle bezenmiş
harikulade bir çayırda, yaprakların tatlı
hışırtısı duyulurken keçi çobanı,
yanında sadık köpegi ile yatmaktadır".
Bu sakin havada viyola, partisyonda
"çok güçlü" çalınması istenilen köpek
havlamalarını canlandırır ... 1 2/S'Iik
ölçüde ve Mi majör tondaki neşeli
(AIIegro) tempodaki 3. Bölüm sevimli
bir kır dansıdır: "Gaydanın şenlikli
sesiyle peri kızları ve çoban dans eder,
parlak ilkbaharı şanına uygun biçimde
karşılar". Ancak bir an tonalite
parlakligını yitirir ve mi minöre
dönerse de sonuçta yine aynı şenlikli
havaya kavuşulur. (Süre 1 O')

Vivaldi: 2 Keman Konçertosu
Iki keman için 22 konçerto yazan
Vivaldi'nin La minör tonda yalnızca iki
konçertosu vardır. Bunlardan Toscana
Prensi lll. Ferdinando'ya ithaf edilen ve
Amsterdam'da 1 7 1 2'de basılan dizinin
sekiz numaralı konçertosu iki solo
keman, yaylı çalgılar ve sürekli bas için
yazılmıştır. Bu konçertoyu çok
begenen Bach, onu yine aynı
tonalitede org konçertosu (BWV 593)
olarak düzenlemiştir.
4/4'1ük ölçüdeki ve neşeli (AIIegro)
tempodaki 1 . Bölüm biraz hüzünlü,
ama canlıdır. Ana tema, iki keman ile
orkestra tuttileri arasında başarılı
biçimde gelişir ... 3/4'1ük ölçüde ve Re

minör tonda, agırca ve nükteli (Largo
e spirituoso) tempodaki 2. Bölümün
şarkı söyleyen (cantabile) başlangıcının
lirik ve dokunaklı havası, orkestranın
kararlı tutti akorları ile sonuçlanır...
Yine 3/4'1ük ölçüde ve La minör
tonda, neşeli (AIIegro) tempodaki 3.
Bölüm solo kemanların virtüoz oldugu
kadar, sıcak ve içten anlatımı ile ikinci
bölüme canlı bir kontrast oluşturur.
(Süre 1 2')

Mendelssohn: Konçerto
Zengin ve kültürlü bir ailenin oglu
olarak -diger ünlü bestecilerin aksinerahat bir yaşamı olan Mendelssohn
müzige de erken başlamış, dokuz
yaşında ilk konserini gerçekleştirmiş,
onbir yaşında ilk bestelerini yazmıştır.
Ondört yaşında evinde özel bir oda
orkestrası ile piyanist kız kardeşinin de
katkısıyla konserler veren
Mendelssohn, o yıl "Oda Senfonileri"
bestelemişti. Bu arada yine bu
konserlerde çalınmak üzere keman,
piyano ve oda orkestrası için bir de
konçerto yazdı. 6 Mayıs 1 823'te
tamamlanan eserde Weber'in etkisi ve
klasik biçime baglılık göze çarpar.
Opus numarası verilmemiş olan ve
uzun süre unutulan konçerto ancak
günümüzde tekrar yorumlanmaya
başlanmıştır.
Oldukça uzun tutulan 1 . Bölüm neşeli
(AIIegro) tempoda, klasik biçimde,
uvertür benzeri bir orkestra girişiyle
açılır. Temayı önce piyano duyurur,
keman cevaplar ve sonat benzeri bir
diyalog oluşur. Orkestra arka planda
kalmıştır, ancak tuttilerde sesini
duyurur. Keman ikinci temayı
piyanonun eşliginde geliştirir ve hızlı
bir dansa dönüşen bölümü sürükler.
Daha sonra kemanın duyurdugu agır
ve güzel şarkıyla hızlı bölmeye ulaşılır.
Keman ve piyano, bölümü yine sonat
biçiminde sona erdirirken orkestra
onlara katılır...
2. Bölüm agır (Adagio) tempoda,
romans benzeri duygulu bir orkestra
girişiyle başlar; düşüneeli piyano sözü
uzatmadan lirik kemanı çagırır.
Orkestra, solo çalgıları h içbir zaman
örtmez. Bölüm başladıgı gibi çok hafif
1
sona erer ...
3. Bölüm (AIIegro ıyıolto) Rondo
biçiminde canlı ve hızlı bir Macar dansı

havasında başlar. Piyanonun girişini
keman bir çigan tavrıyla geliştirir.
Sonra yine iki çalgı arasında çekici ve
virtüoz bir diyalog oluşur. Orkestra
aralara girerek ritmi geliştirir. Duygulu
bölümleri Schubert'i, canlı bölümleri
Beethoven'i anımsatan final güçlü bir
tutti ile sona erer. (Süre 35')
_
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O P E RA

SARAYDAN KIZ KAÇ IRMA

DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAlL
(3 Perde - Almanca 3 Acrs in German)

W.A. MOZART ( 1 756-1 7 9 1 )
Libretto: Ch.F. BRETZNER - G . STEPHANI E
Orkestra Şefi: Sir CHARLES MACKERRAS, conducror
Sahneye Koyan: AIDAN LANG, director
Dekor ve Giysi: OSMAN ŞENGEZER, sets and costumes
Işık Tasarımı ve Gerçekleştirme: DAVID CUNNINGHAM, lighting designer
Orkestra: I SKOÇ ODA ORKESTRASI
Orchestra: SCOTTISH CHAMBER ORCHESTRA
Konsertmayster: JAMES CLARK, teader
Koro: ANKARA DEVLET OPERA KOROSU
Chorus: ANKARA STATE OPERA CHORUS

Koro Şefi: ELENA PUSHKOVA, chorus master
Sanat Yönetmeni ve Koordinatör: Sir JOHN TOOLEY, artistic direcror and coordinator
Şef Yardımcısı ve Pianist: RONALD SCHNEI DER, assistant conductor and pianist
Topluluk ve Sahne Müdürü: ANNE RUSHWORTH, company and stage manager
Sahne Müdür Yardımcısı: CHANTAL HAUSER, depury stage manager
Gardrop Müdürü: JULIO TREBILCOCK, wardrobe director
Ses: ALTlNÇlZME ELEKTRONIK, sound
Yapım Müdürü: FlRAT KASAPOGLU, production manager
Belmonte, lspanyol soylusu (tenor): KURT STREIT,
a Spanish nobleman (tenot)

Osmin, kahya (bas): PETER ROSE,
overseer of the Selim Pasha"s palace (bass)

Konstanze, Belmonte'nin sevgilisi (soprano): ROSA MANNION,
Belmonte's sweetheart (soprano)

Blondchen, Konstanze'in hizmetçisi (soprano): LINDA KITCHEN,
Konstanze's maid (soprano)

Pedrillo, Belmonte'nin uşagı ve Paşa'nın bahçıvanı (tenor): PETER BRONDER,
Belmonte's manservant and the Pasha's gardener (tenor)

Selim Paşa: UGUR POLAT,
Selim Pasha

22, 24.6. 1 995,

Topkapı Sararı Müzesi, 2 1 . 30

Katkılarından dolayı MOBIL OİL TORK A.Ş.ne te;ekkiir ederiz.
We are gratefu/ to MOBIL 0/L TORK A.Ş. for their contributiom.

S I R CHARLES MACKERRAS
• Özellikle Mozart ve Janacek
operalarını yöneterek ün kazanan Sir
Charles Mackerras 70'1i yıllarda, adı
daha sonra Ingiliz U lusal Operası olan
Sadler's Wells'de müzik direktörlügü
yaptı; 1 982-85 arasında Sydney
Senfon i O rkestrası birinci şefi, 1 98792 arasında Galler U lusal Operası
müzik yönetmeni, l 993'de Kraliyet
Filarmoni O rkestrası birinci konuk
şefi oldu. Londra, Münih, Viyana ve
Paris gibi Avrupa'nın en önemli müzik
merkezlerindeki orkestra ve
operalarla yaptıgı yogun opera ve
senfonik çalışmaların yanısıra San
Francisco ve New York
Metropolitan'da da eserler yönetti. Sir
Charles'ın doldurdugu pekçok plak
arasında, Janacek'in operaları ile
Glagolitik Mes'i; Mozart'ın operaları,
senfonileri ve serenatları; Beethoven,
Schubert ve Mendelssohn'un
senfonileri ile I ngiliz bestecilerinin
eserleri de bulunmaktadır.
• Sir Charles Mackerras is a specialist

in Mozart as well as the Czech
repertoire, notably Janacek. During the
70's he was M us ical Direcror of Sadler's
Wells (later English National Opera)
and from 1 982 to 1 98 5 he was Chief
Conductor of the Sydney Symphony
ürehescra and from 1 987 to 1 992 the
Musical Direcror of the Welsh National
Opera. In 1 993 he was appointed
Principal Guest Conducror of the Royal
Philharmonic Orchestra.
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Apart from his vast amount of operatic
and symphonic work with major opera

Küçük Kurnaz Tilki adlı operasını
yönetti.

houses and orchesrras in Europe -in
particular, London, Munich, Vienna and

• Aidan Lang was born in Kingsron on

Paris- Sir Charles conducts operas in San

Thames in the U.K. and srudied English

Francisco and in rhe Metropolitan Opera

Lirerature and Drama ar Birmingham

House, New York. He has recorded the

University. He has worked at

operas and Glagolithic Mass of Janacek,

Glyndebourne Festival Opera, the Royal

Mozart's operas, symphonies and

Opera House Covent Garden,

serenades; symphonies by Haydn,

Vancouver Opera, !'Opera de iyon and

Beethoven, Schubert and Mendelssohn

for fıve years at Welsh National Opera,

as well as works by British composers.

where he worked with Peter Srein,
Göran Jarvefelt and Andre Engel. His

AI DAN LAN G
Kingston o n Thames'de (Ingiltere)
dogan Aidan Lang, Birmingham
Üniversitesi'nde edebiyat ve tiyatro
•

productions include the world premiere
of Iain Hamilron's Lancelot (Arundel
Festival), Tamerlano (Göttingen Handel
Festival), Carmen (Toronro), Die
Zauberflöte (Barcelona), Cosi fan Tutte
(Cologne), Tosca (Nice) and for the
Welsh National Opera Il Barbiere di
Siviglia, Hansel und Gretel, Cosi fan
Tutte and Le Comte Ory. Since 1 990,
he has been Director of Producrions for
Glyndebourne Touring Opera, where he
has directed La Boheme and the British
premiere of Die Weise von Li e be und
Tod des Comers Chrisroph Rilke by
Siegfried Matthus. In 1 99 1 he was also
appoinred Artistic Director of Opera
Zuid in Maastricht, where he has
direcred Werther, Ariadne auf Naxos,
La Boheme and Janacek's The Cunning

egitimi gördü. Glyndebourn Festival
Operası, Covent Garden Kraliyet
Operası, Vancouver Operası, Lyon
Operası ile Peter Stein, Göran
Jarvefelt ve Andre Engel ile birlikte
çalıştıgı Galler Ulusal Operası'nda beş
yıl görev yaptı. Sahneye koydugu
eserler arasında lain Hamiiten'un
Lancelot (Arundel Festivali'nde dünya
prömiyeri), Tamerlano (Göttingen
Haendel Festivali), Carmen (Toronto),
Sihirli Flüt (Barselona), Cosi fan Tutte
(Köln), Tosca (Nice); Sevil Berberi,
Hansel ve Gretel, Cosi fan Tutte ve
Ory Kontu (Galler Ulusal Operası)
yer almaktadır. 1 990 yılından beri
prodüksiyon direktörü oldugu
Glyndebourne Turne Operası için La
Boheme ile Siegfried Matthus'un Die
Weise von Liebe und Tod des
Cornets Christoph Rilke adlı eserini
(Ingiltere' de ilk sahnelenişi) sahneye
koydu. Maastricht'deki Opera Zuid'un
sanat yönetmenligine atanan Aidan
Lang burada Werther, Ariadne auf
Naxos ve La Bohe me ve Janacek'in

Versailles'ın Hayaleti, Chicago Lirik
Operası'nda Strauss'un
Capriccio'sunda, Los Angeles'te
Eugene Onegin ve San Francisco'da La
Cenerentola'da rol alacaktır. Kurt
Streit ayrıca Londra ve St. Petersburg
senfoni orkestraları, Fransız Ulusal
Orkestrası, BBC ve lspanyol Ulusal
Orkestrası, Londra Filarmoni, Paris
Orkestrası ve Academy of St.Martin
in-the-Fields ile konserler verdi.
Sanatçının doldurdugu plaklar arasında
Daniel Barenboim yönetiminde Cosi
fan Tutte ve Saraydan Kız Kaçırma,
Mozart'ın Do Minör Mesi, Gilbert ve
Sullivan'ın Patience'ı, Arnold
üstman'ın yönetiminde Sihirli Flüt
bulunmaktadır.

Little Vixen.
• Kurt Streit began his musical studies

K U RT STREIT

and professional singing career in his

Kurt Streit, müzik eğitimine ve
profesyonel çalışmalarına dogdugu yer
olan New Mexico'da başladı. 1 987'de
Mozart ve Donizetti repertuarını
yorumlamak üzere Hamburg Devlet
Operası ile dört yıllık sözleşme
imzaladı. Hamburg Operası ile çalıştıgı
sırada Avrupa ve Amerika'daki birçok
opera evinde ilk kez sahneye çıktı:
Glyndebourne'da Sihirli Flüt ve Cosi
fan Tutte, Roma'da Don Giovanni; Los
Angeles, Covent Garden ve Santa
Fe'de Sihirli Flüt, Cenevre ve Kraliyet
Operası'nın Japonya turnesi sırasında
Cosi fan Tutte'de rol aldı. Ayrıca
Viyana Devlet Operası, Barselona
Teatro Liceu ve Venedik Teatro La
Fenice'de sahneye çıktı.
1 993/94 mevsiminde Münih, Hamburg,
Berlin ve Cenevre operalarında
oynayan Kurt Streit, gelecek yıl New
York Metropolitan'da Coregliano'nun

ro Hamburg in 1 987 for a four-year

•

home state of New Mexico. He moved
conrract with the Hamburg State Opera,
where he sang the reperroire of Mozart
and Donizetti. During his tenure in
Hamburg he made his debur in many of
rhe leading European and American
opera houses, including Die Zauberflöte
and Cosi fan Tutte at Glyndebourne,
Don Giovanni in Rome, Die Zauberflöte
in Los Angeles, at Covent Garden and
Santa Fe and Cosi fan Tutte in Geneva
and on tour with The Royal Opera
House in ]apan. He has also appeared ar
rhe Wiener Staatsoper, Teatro Liceu,
Bareelona and Teatro La Fenice i n
Venice. In the 1 993/94 season Kurt
Streir's appearances included
productions in Munich, Hamburg,
Berlin and Geneva. Next season he will
perform in Coregliano's The Ghost of
Versailles at the Metropolitan Opera,
New York, Srrauss's Capriccio at the

1 60

Chicago Lyric Opera, E ugene Onegin i n
Los Angeles and L a Cenerentola i n San
Francisco.
Kurt Streit has been a soloist with the
London and St. Petersbourg Symphony
Orchestras, ürehestre National de
France, BBC Symphony Orchestra,
National ürebesta of Spain , London
Philharmonic Orchestra, ürehestre de
Paris and Academy of St.Martin-in-the
Fields. His recordings include Cosi fan

(Salzburg), Kiralık Nişanlı (Chicago),
with Teresa Stratas, Salome with
Bir Yaz Gecesi Rüyası (Aix-en
Chriscoph von Dohnanyi and the Vienna
Provence, Paris), Saraydan Kız
Philharmonic.
Kaçırma, Tristan ve Isolde (Galler
Peter Rose's upcoming plans include
Ulusal Operası), Aida ve Die Walküre Mustafa (L'Italiana in Algeri) in
(Deutsche Staatsoper-Berlin)
Amsterdam, Pimen (Boris Godunov) co
bulunmaktadır. Peter Rose ayrıca
open the New Israeli Opera House i n
Daniel Barenboim ve Berlin Filarmoni Tel Aviv, Rocco (Fidelio) a t the Bregenz
ile Figaro'nun Düğünü, Teresa Stratas Festival. In addition he will perform
ile Yedi Ölümcül Günah, Christoph
Mahler's 8th Symphony with the
von Dohnanyi ve Viyana Filarmoni ile
London Symphony Orchestra in London
Salome operalarının plak kayıtlarını
and Vienna.
yapmıştır.
Sanatçının gelecekteki projeleri
ROSA MAN N I O N
arasında Amsterdam'da Mustafa
(Cezayir'de bir ltalyan Kızı), Tel
• Liverpool'da (Ingiltere) doğan ve
l skoç Müzik ve Tiyatro Kraliyet
Aviv'deki lsrail Yeni Opera Binası'nın
açılışında Pimen (Boris Godunov)
Akademisi'nde eğitim gören Rosa
Mannion ayrıca Gerald Moor ile de
Bregenz Festivali'nde Rocco (Fidelio)
rollerini canlandıracak; Londra Senfoni r------..,
Orkestrası ile Londra ve Viyana'da
Mahler'in 8. Senfoni'sinin yorumuna
katılacaktır.
• Born in Canterbury, Peter Rose read

music at the University of East Anglia
Tutte and Die Enrfühmng aus dem

and studied with Ellis Keeler at the

Serail conducted by Daniel Barenboim,

Guildhall School of Music and at the

Mozart's Mass in C Minor, Gilbert and

National Opera Studio. In 1 985 he won

Sullivan's Patience and The Magic Flute

the Kathleen Ferrier Memorial

conducted by Arnold Ostman.

Scholarship and the Guildhall Gold
Medal and in 1 986 the Glyndebourne

PETER ROSE
Canterbury'de (Ingiltere) doğan
Peter Rose, East Anglia
Üniversitesi'nde, Guildhall Müzik
Okulu'nde Ellis Keeler ve Ulusal
Opera Stüdyosu'nda eğitim gördü.
1 985'de Kathleen Ferrier Bursu'nu
kazandı, Guildhall Altın Madalyası ile
1 986'da Glyndebourne John Christie
Ödülü'nü aldı. Commendatore rolüyle
1 986'de Glyndebourne Festival
Operası'yla Hong Kong'da ilk kez
sahneye çıktı. 1 986-89 arası Galler
Ulusal Operası'nda bas solist olarak
görev yaptı. 1 988'de Kraliyet
Operası'nda ilk kez Anna Bolena'da
(Rochefort) Joan Sutherland ile
birlikte oynadı. Rol aldığı diğer
operalar arasında Faust'un
Lanetlenmesi (Chicago Senfoni/Georg
Solti), Les Troyens (lskoç Operası),
Don Giovanni (Zubin Mehta!Maggio
Musicale-Fioransa, San Francisco,
Covent Garden), Guillaume Teli ve
Sevil Berberi (San Francisco), Salome
•

John Christie Award. He made his
operatic debut in 1 986 as the
Commendacore with Glyndebourne
Festival Opera in Hong Kong, was
principal bass with Welsh National
Opera ( 1 986-89) and made his Royal
Opera House debut as Rochefort (Anna
Bolena) with Dame Joan Sucherland.
His other engagemenrs have included
The Damnation of Faust (Chicago
Symphony Orchestra/Sir Georg Solti),
Les Troyens (Scottish Opera), Don
Giovanni (Zubin Mehta/Maggio
Musicale, Florence), San Francisco and
Covent Garden), Guillaume Tell and Il
Barbiere di Siviglia (San Francisco),
Salome (Salzburg), The Bartered Bride
(Chicago), Midsummer Night's Dream
(Aix-en-Provence and Paris), Die
Entfühmng aus dem Serail and Tristan
und Isolde (Welsh National Opera),
Aida and Die W alküre (Deutsche
Staatsoper-Berlin). His recordings
include Le Nozze di Figaro with Daniel
Barenboim and the Berl i n
Philharmonic, The Seven Deadly Sins

çalıştı. Birçok şan yarışmasının yanısıra
lskoç Operası Uluslararası
Yarışması'nı ile John Scott Ödülü'nü
kazandı. Covent Garden'da ilk kez
1 993 yılında Pamina (Sihirli Flüt)
rolüyle sahneye çıktı ve
Glyndebourne, Ingiliz Ulusal, lskoç
Operası gibi önemli topluluklarda baş
rolleri oynadı. Yurt dışında ise Tel
Aviv'de Zubin Mehta ve lsrail
Filarmoni ile Jonathan Miller'in yeni
prodüksiyonu Sihirli Flüt'te (Pamina);
Lizbon, Paris, Amsterdam,
Ludwigsburg ve Ferrara'da John Eliot
Gardiner'in yönettiği Cosi fan
Tutte'de (Dorabella), Göu
Friedrich'in Deutsche Oper-Berlin'de
sahneye koyduğu Rosenkavalier'de
(Sophie), Robert Carsen'in Aix-en
Provence Festivali için yaptığı
Griando'nun (Dorinda) yeni
prodüksiyonu ile Sihirli Flüt'te
(Pamina), Griando'nun Paris ve
Caen'deki temsillerinde,Neville
Marriner ile Lyon Operası'nda ll Re
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Pastore'de (Aminta) rol aldı. Gardiner,
Leppard, Hickox, Jarvi, Mehta,
Christie, Nagano ve Haitink gibi
şefierin yönettigi Monteverdi
Orkestra ve Korosu, Ingiliz Oda
Orkestrası, London Mozart Players,
lskoç Oda Orkestrası, lskoç Ulusal
Kraliyet Orkestrası, London Sinfonia,
lsrail Filarmoni, BBC Senfoni ve Halle
Orkestrası ile konserler verdi.
1 994/95 sezonunda Edinburgh
Festivali'nde Minka (Le Roi Malgre
Lui), Ingiliz Ulusal Operası'nda Gilda
(Rigoletto) ve Kontes (Figaro'nun
Dügünü) rolleri ile sahneye çıkan Rosa
Mannion'un ilerideki projeleri arasında
Opera North'da Ophelia (Hamlet),
William Christie ve Les Arts
Florrisants ile Montpellier ve New
York'ta Dorinda (Orlando) Aix-en
Provence'da Pamina (Sihirli Flüt)
rolleri yer almaktadır. Ayrıca Sir
Charles Mackerras'ın BBC Prom
Konserleri'nde yönetecegi Mahler'in
2. Senfoni'si, yine Mahler'in Yeniden
Diriliş Senfonisi ile Ispanya'da Mesih
oratoryosu ve Carmina Surana'da
söyleyecektir.
• Rosa Mannion was born in Liverpool

and scudied at the Royal Scottish
Academy of Music and D rama and also
worked with Gerald Moor. She won The
Scottish Opera International Singing
Competition, the John Scott Award as
well as many major singing prizes. She
made her debur at Covent Garden in the
role of Pamina (Die Zauberflöte) in
1 993 and sung title roles with all the
main British companies such as
Glyndebourne, English National Opera
and the Scottish Opera. Abroad, Rosa
Mannion has sung Pamina (Die
Zauberflüte) in Jonathan Miller's new
production with Zubin Mehta and the
Israel Philharmonic in Tel Aviv;
Dorabella (Cosi fan Turte) w ith John
Elior Gardiner in Lisbon, Paris,

Naksos'ta), Sophie (Werther), Xenia
(Boris Godunov), Gianetta (Aşk
lksiri), Blumenmaedchen (Parsifal),
London Mozart Players, Scorrish
Chamber Orchestra, Royal Scorrish
Jano Oenufa) gibi önemli rolleri
yorumladı. Jemmy (Guillaume Teli)
National Orchestra, London Sinfonia,
rolü ile ilk kez Avrupa'da, Cenevre
Israel Philharmonic, BBC Symphony
Operası'nda sahneye çıktı. Ayrıca Aix
Orchestra and the Halle Orchestra
en-Provence Festivali'nde Papagena,
conducted by Gardiner, Leppard,
Lizbon'da Euridice (Orfeo), Hong
Hickox, Jarvi, Mehta, Christie, Nagano
Kong Festivali'nde Sophie (Güllü
and Haitink.
Şövalye), Hollanda Operası'nda Titania
Rosa Mannion's engagemenrs for the
(Bir Yaz Gecesi Rüyası), Opera
1 994/95 season include Minka (Le Roi
Zuid'de Zerbinetta (Ariadne
Malgre Lui) at the Edinburgh Festival
Naksos'ta); Dublin Operası'nda Adele
and Gilda (Rigoletto) and Counress (Le
(Yarasa), Pamina (Sihirli Flüt) gibi
Nozze di Figaro) at the English
rolleri canladırdı.
National Opera. Her future
Linda Kitchen lskoç Oda
engagemenrs include Ophelia (Hamlet)
Orkestrası'nın Polonya turnesine
for Opera Norrh, Dorinda (Orlando)
katıldı ve Britten'in Les llluminations,
with William Christie and Les Ares
Mozart'ın Do minör Mes'i ile Dido ve
Florrisanrs in Montpellier and New
Aeneas'da söyledi. Birmingham Şehir
York, a revival of Pamina (Die
Senfoni Orkestrası (Carmina Burana),
Zauberflüte) in Aix-en-Provence;
Ulster Orkestrası, Brüksel Filarmoni,
Mahler's Symphony No.2 with Sir
Liverpool Filarmoni (Mesih), lskoç
Charles Mackerras in the BBC Prom
Kraliyet Ulusal Orkestrası, London
Concerr, Mahler's Resurrection
Mozart Players'in (Egmont)
Symphony, Messiah and Carmina
konserlerine solist olarak katıldı.
Burana in Spain.
Ayrıca dört yıldan beri Live Music
- _________--------1
o---Now adlı bir resital dizisin i sürdü ren
L I N DA K I TC H E N
Linda Kitchen, Poulenc ve Debussy'nin
şarkılarından oluşan programı St.
• Morecombe, Lancashire'da
John's Smith Square'de gerçekleştirdi.
(Ingiltere) dogan Linda Kitchen, önce
Doldurdugu plaklar arasında
Kraliyet Kuzey M üzik Koleji'nde
Nicholas Powell, daha sonra da Ulusal Stravinski'nin Cantata'sı, Finzi'nin Dies
Natalis'i, Haydn'ın Orglu Küçük Mes'i,
Opera Stüdyosu'nda ve Audrey
Schubert'in Do Majör Mes'i ile
Langford ile egitim gördü.
Françoix le Roux ile birlikte Fransız
Glyndebourne Korosu'ndan mezun
Şarkıları Resitali yer almaktadır.
olduktan sonra ve Kraliyet Operası
Linda Kitchen bu yıl, Istanbul M üzik
solist kadrosuna katılmadan önce
Festivali'nde Topkapı Sarayı
Amor (Poppea'nın Taç Giymesi),
M üzesi'ndeki Saraydan Kız Kaçırma
Papagena (Sihirli Flüt) ve Blondehen
Operası'nda Blondehen rolünden
(Saraydan Kız Kaçırma) rollerini
oynadı. Kraliyet Operası'nda ise Oscar başka Opera North'ta (Ingiltere)
Carolina (Gizli bir Evlilik) ve
(Maskeli Balo), Echo (Ariadne
Bordeaux'da Robert Carsen'in
prodüksiyonu olan Figaro'nun Dügünü
operasında Susanna'yı
gerçekleştirecektir.
orchestras a s Monteverdi Orchestra and

Chorus, English Chamber Orchestra,

Amsrerdam, Ludwigsburg and Ferrara;
Sophie (Rosenkavalier) in Götz

• Linda Kitchen was born in

Friedrich's new production for the

Morecombe, Lancashire. She studied at

Deutsche Oper-Berlin , Dorinda

the Royal Norrhern College of Music

(Orlando) in Robert Carsen's production

with Nicholas Powell, then at che

for the Aix-en-Provence Festival and

National Opera Studio and with Audrey

Pamina (Die Zauberflüte), Dorinda

Langford. Graduating from the

(Orlando) in Paris and Caen, Aminta (Il

Glyndebourne Chorus, she went on ro

Re Pastore) with Neville Marriner in the

sing Amor (L'incoronazione di Poppea),

Lyon Opera. She appeared with such

Papagena (Die Zauberflöte) and Blonde
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yaptı; Bayreuth Festival Korosu'nda
(Die Entführung aus dem Serail) before
Solti
ve Levin ile çalıştı.
joining che Royal Opera, as company
Bir
sezon
Glyndebourne'da çalıştıktan
principal. She has sung many roles chere
sonra
1
986-90
arasında, solist-teoor
including Oscar (Un ballo i n maschera),
olarak
Galler
Ulusal
Operası'nda La
Echo (Ariadne auf Naxos), Sophie
Bohem,
La
Traviata,
1 Puritani, La
(Wercher), Xenia (Boris Godunov),
Sonnambula,
Lucia
di
Lammermour,
Gianecca (L'elisir d'amore)
Sevil
Berberi,
Cosi
fan
Tutte, Sihirli
Blumenmaedchen (Parsifal), Jano
Flüt
ve
Eugene
Onegin'de
baş rolleri
<Jenufa). She made her European debuc
canlandırdı.
Ayrıca
Covent
Garden
at L'Opera de Geneve in Guillaume Teli
Kraliyet
Operası'nda
Arturo
(Lucia di
as J em my. She has al so sung Papagena
Lammermoor),
Ingiliz
Ulusal
at che Aix-en-Provence Festival,
Operası'nda Vanya (Katya Kabanova),
Euridice (Orfeo) in Lisbon, Sophie (Der
Hollanda Operası'nda Ernesto (Don
Rosenkavalier) at the Hong Kong
Festival, Ticania (A Midsummer Nighc's Pasquale), Glyndebourne Festival
Operası'nda Uphold (Aibert Heering)
Dream) for the Necherlands Opera,
ve
lskoç Operası'nda Rodolfo'yu (La
Zerbinetea (Ariadne auf Naxos) for
Boheme)
söyledi. Peter Brender
Opera Zuid; Adele (Die Fledermaus)
ayrıca New York, Tokyo, Paris,
and Pamina (Die Zauberflöce) for
Milano, Viayan ve Amsterdam'da Sir
Dublin Grand Opera.
Charles Mackerras, Bernard Haitink
Linda Kitchen has toured Peland wich

The Barber of Seville, Cosi fao Tune,
The Magic Fluce and Eugene Onegin.
He has also sung at the Royal Opera
House Covent Garden (Arcuro in Lucia
di Lammermoor), che English National
Opera (Vanya in Katya Kabanova), The
Necherlands Opera (Ernesto in Don
Pasquale), the Glyndebourne Festival
Opera (Upfold in Alberc Herring) and
che Scottish Opera (Rodolfo in La
Boheme).
Peter Bronder has performed in New
York, Tokyo, Paris, Milan, Vienna and
Amscerdam working wich such
conductors as Sir Charles Mackerras,
Bemard Haicink and Andrew Davis. His
concert repercoire is extensive and he has
recorded for Philips, Decca and EMI.
His furure plans include The
Adventures of Mr. Broucek w i ch the
Bayerische Staatsoper and Pedrillo in

the Scoccish Chamber ürehescra singing

Die Entführung aus dem Serail at che

Britten'in Les Illuminations, Mozarc's C

Royal Opera House.

mi oor Mass and Dido and Aeneas. She
has been a soloist with Ciry of

UGUR POLAT

Birm i ngham Symphony ürehescra
(Carmina Burana), Ulscer Orchestra, the
Brussels' Philharmonic Orchesrra, che
Liverpool Philharmonic (Messiah), che
Royal Scottish National Orchestra, the
London Mozarc Players (Egmont). Her
recital activities i nclude a programme
called Li ve Music Now which she does
s i nce four years, series of chansons by
Poulenc and Debussy at Sc.John's Smith
Square. She recorded Stravinsky's
Cantata, Finzi's Dies Nacalis, Haydn's
Little Organ Mass, Schubert's Mass in C
and a French Song Recical with Françoix
le Roux.
After performing as Blonde (Die
Entführung aus dem Serail) at the

ve Andrew Davis ile konserler verdi;
Philips, Decca ve EMI için plaklar
doldurdu. Sanatçının ilerdeki projeleri
arasında Bavyera Devlet Operası'nda
Bay Brouek'in Serüvenleri ile Kraliyet
Operası'nda oynayacagı Saraydan Kız
Kaçırma operası yer almaktadır.

Topkapı Palace Museum in the Istanbul
Music Festival Linda Kitchen's furure

• Peter Bronder was born i n

engagements include Carolina (A Seeret

Hertfordshire o f Ger man/Austrian

Marriage) with Opera North and

patentage and srudied at the Royal

Susanna in Robere Carsen's producrion

Academy of Music with Joy Mammen

of Le Nozze di F igaro in Bordeaux.

and at the National Opera Studio. He
also parcicipated in masterciases with

PETER BRO N DER
Alman/Avusturyalı bir ailenin oglu
olan Peter Brender Hertfordshire'da
(Ingiltere) dogdu, Joy Mammen ile
Kraliyet M üzik Akademisi'nde ve
Ulusal Opera Stüdyosu'nda egitim
gördü. Bu arada Elisabeth
Schwarzkopf ve Tito Gobb i ile ihtisas
•

Elisabech Schwarzkopf and Tito Gobbi ,
as well as working in the Bayreuch
Festival Chorus under Solti and Levi ne.
After a season with Glyndebourne he
was principal tenor for Welsh National
Opera from 1 986 co 1 990 where his
reperroire included the main roles in La
Bohem, La Traviata, I Purican i , La
Sonnambula, Lucia di Lammermoor,

• 1 96 1 yılında dogan Ugur Polat,
tiyatro çalışmalarına 1 978'de Ankara
Sanat Tiyatrosu'nda başladı. 1 98 1 -85
yılları arasında Istanbul Devlet
Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde
egitim gördü ve mezun oldugu yıl
Istanbul Devlet Tiyatrosu'na katıldı.
Shakespeare (Hamlet ve Fırtına),
Aiskhilos (Orestia), Gogol (Müfettiş),
Gorki (Küçük Burjuvalar), Pirandelle
(Altı Şahıs Yazarını Arıyor) ve Turan
Oflazoglu (Deli l brahim) gibi yazarların
eserlerinde rol aldı. Ayrıca Sis
(Livaneli), Bütün Kapılar Kapalı (Ün),
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri
(Tözün), Bir Kadının Atatomisi
(Özkan), cahide ve Kurtuluş (Öztan),
Suyun Öte Yanı (Giritlioglu) ve
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Yıldızlar Gece Büyür (Uysaler) gibi
sinema ve televizyon filmlerinde
oynadı.
• Uğur Polac was born in 1961 and

started his acting career in 1 978 at the
Ankara Art Thearre. He completed his
studies at rhe Drama Department of the
Istanbul S tate Conservatoire in 1 98 5
and s ince then he is a member of the
Istanbul State Theatre. He performed in
Hamler and The Tempest (Shakespeare),
Oresteai (Aiskhilos), The Inspector
(Gogol), The Little Bourgeois (Gorki),
Si � Persons Searching for Their Author

the Sofıa Music Academy, completing

(Pirandello). He also acted in some

she studied with Prof. Ruskov and

movie and television fılms such as Mist

graduated from the choral conducting

(Livaneli), All the Doors Were Ciased
(Ü n), The Day Dreams ofMiss Cazibe

section. For a while she worked with

(Tözüm), Anatomy of a Woman
(Özkan), Cahide and The Liberation

her studies in 1 964. From 1 964 to 1 967

different choral ensembles and from
1 974 to 1 977 she was the chorus master
of the Varna Opera Chorus. From 1 97 7

(Öztan), Other Side of the Water

t o 1 980 she worked a t the Ankara State

(Giritlioğlu) and Stars Ger Bigger in che

Opera as chorus master. She returned in

Night (Uysaler).

1 980 ro her native country and was
appointed ro her previous tenure at the

i-____________--------1 Varna Opera
Chorus. She conducted the
E L E N A P U S H K O YA

1'------1 chorus during i ts concerts in European
cities and also taught at the Varna Music
• 1 94 1 yılında Şumnu'da (Bulgaristan)

doğan Elena Pushkova, 1 960'da Sofya
Müzik Akademisi'ne girdi, 1 964'de
müzik pedagojisi eğitimini
tamamlayarak mezun oldu. 1 964-67
yılları arasında Prof. Ruskov ile
çalışarak koro yönetmenliği bölümünü
bitirdi. Bir süre çeşitli koroları yönetti
ve 1 974-77 yılları arasında Yarna
Opera Korosu'nun şefliğini yaptı.
1 977-80 arasında Ankara Devlet
Opera Korosu'nu yönetti. 1 980 yılında
Bulgaristan'a döndü ve Yarna Opera
Korosu şefliğine tekrar başladı.
Koronun çeşitli Avrupa'nın
kentlerinde verdiği konserleri yönetti.
Bu dönemde Yarna Müzik Okulu'nda
ders verdi. Uluslararası Yarna Müzik
Festivali'ndeki çalışmalarından dolayı
Yarna Ödülü'nü aldı. Elena Pushkova
ayrıca Bulgaristan'ın önemli bir sanat
ödülü olan "Kiril ve Metodi" Ödülü
sahibidir.
1 99 1 yılında tekrar Türkiye'ye dönen
Elena Pushkova, yeniden Ankara
Devlet Opera Korosu'nun şefi olmuş
ve koroya TOBAY Ödülü'nü
kazandırmıştır.
• Elena Pushkova was born in Soumen,

Bulgaria in 1 94 1 . In 1 960 she enrered

1 994/95 konser döneminde 2 1 .
kuruluş yılını kutlayan lskoç Oda
Orkestrası dünyanın sayılı toplulukları
arasında yer almaktadır. 1 994'de
birinci şef olarak atanan lvor
Bolton'un yanısıra Sir Charles
Mackerras, Raymond Leppard, J ukka
Pekka Saraste, Jaime Laredo, Mark
Wigglesworth, Gibert Yarga gibi
şefler de orkestrayı zaman zaman
yönetmektedir. Dünyanın her yerinde
konser veren orkestra Edinburgh,
Aldeburgh, Bath ve Cheitenham gibi
Ingiltere'nin önde gelen festivallerinde
önemli bir rol oynamaktadır.
Repertuarında barok ve klasik
eserlerin yanısıra çağdaş besteleri de
bulunduran topluluk, günümüz
bestecilerine eserler sipariş
etmektedir. Orkestra son birkaç yıl
içinde Sir Peter Maxwell Davies'in
Strathclyde Konçertoları'nın, James
HacMiilan'ın lskoç Oda Orkestrası ve
Evelyn Glennie için bestelediği "Yeni
Yeni Emmanuel" adlı vurma çalgılar
konçertosunun, yine HacMiilan'ın
müzikal bir tiyatro eseri olan "Yisitato
Sepulchri"nin ilk seslendirilişlerini
yapmıştır. lskoç Oda Orkestrası
1 99 1 'de, Ingiltere'nin sanat alanında
önemli bir ödülü olan Prudential
Ödülü'nü almıştır.
•

School. She won the Varna Prize at the
International Varna Music Festival for
her conrribution ro music. Elena
Pushkova has also received the important
Bulgarian award of "Kiril and Metodi".
Elena Pushkova returned to Turkey in

• During the 1 994/95 concert season

1 99 1 and started ro work as chorus

the Scottish Chamber ürehescra

master at the Ankara State Opera and as

celebrated its 2 1 st Anniversary.

a resul c of her training the chorus

Through its approach to the symphonic

succeeded in receiving the TOBA V

music as well as to a w ide range of

Award.

music-making, it has become a

ISKOÇ O DA ORKESTRASI

In 1 994 Ivor Bolton was appoinred the

respected pioneer in the orchestral field.

SCOTTISH CHAMBER
ORCHESTRA

SCO's new Chief Conductor. Sir Charles
Mackerras, che Chief Guest Conductor
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Ankara Devlet Konservatuarı
ögrencilerinden seçilen genç
Sarasre, Jaime Laredo, Mark
sanatçılar, kurulmakta olan ilk Türk
Wigglesworrh and Gilberr Yarga
opera kurumunun ilk korosunu
conducr rhe orchesrra on a regular basis.
oluşturdu. Çalışmaları Georg
The SCO, which has performed i n
Markowitz başta olmaka üzere
almosr every counrry i n the world,
appears regularly ar all the major British konservatuarın bazı ögretmenleri
yönetiyordu.
fesrivals including Aldeburgh, Barh,
1 6 Haziran 1 949 tarihinde Devlet
Cheirenham and Edinburgh.
Tiyatroları'nın
kuruluş kanunu
The orchesrra's reperroire includes
yürürlüge
girince
Tatbikat Sahnesi
baroque and classical works as well as
tarihe
karıştı.
1
958'de
ise tiyatro ile
composirions by conremporary
opera
kurumları
birbirinden
ayrıldı ve
compasers and the SCO commissions
ADK Tatbikat Sahnesi de, bütün
new works by Brirain's leading
composers. During recent years the SCO elemanlarıyla bu kurumlara devredildi.
has premiered the Srrarhclyde Concerros Koronun çalıştırılması için ltalya'dan
uzman sanatçılar getirildi. Bunlar
by Sir Peter Maxwell Davies, the
arasında
Giuseppe Conca, Adolfo
percussion concerro "Yeni Yeni
Camozzo
ve Andrea Giorgi'nin sıkı ve
Emmanuel" composed by James
disiplinli
yönetimleri
sayesinde Ankara
MacMillan for Evelyn Glennie and the
Devlet
Opera
Korosu,
özellikle 1 950SCO, and a music-theatre work
70
yılları
arasında
çok
üstün
bir
"Yisiraro Sepulchri" by MacMillan. The
düzeye
erişti.
Sahnelenen
opera
ve
SCO received the UK's most coveted
operet
temsillerinin
dışında
prize as overall winner of the Prudenrial
A.A.Saygun'un "Yunus Emre" gibi
Award for the Ares.
oratoryolarda ve Beethoven'in 9.
Senfonisi gibi konserlerde başarıyla
A N KARA DEVLET
yer aldı.
OPERASI KOROSU
Ankara Devlet Opera Korosu, halen
ANKARA STATE OPERA CHORUS
çalışmalarını 1 1 4 kişilik kadrosuyla
• Cumhuriyet döneminde, Atatürk'ün Elena Puşkova'nın yönetiminde
direktifleri ile başlayan opera
sürdürmektedir. - Asım Cem Konuralp
çalışmaları, ilk ürünlerini Ankara
Devlet Konservatuarı Tatbikat Sahnesi • Activities in the field of opera i n
ile vermiştir. 24 Mayıs 1 940 tarihinde
Turkey starred, upon the instructions of
çıkan kanun ile kurulmuş olan Ankara
Atatürk, afi:er the declaration of the
Devlet Konservatuarı Tatbikat Sahnesi Republic and gave its fırst results with
ilk temsilini 2 1 Haziran 1 940 günü
the founding of the Ankara State
W.A.Mozart'ın "Bastien ve Bastienne" Conservaroire Pracrice Srage by a decree
adlı Singspiel'i (Şarkılı Oyun) ile
dated 24 May 1 940. Irs fırst
gerçekleştirdi. Gerçi bu yapıtta koro
performance on 2 1 J une 1 940 was
yoktu ama bundan sonra sahnelenen
W.A.Mozart's Singspiel "Bastien and
operalar için gerekli idi. Bu maksatla
Bastienne". Although there was no
and Rayrnond Leppard, J ukka-Pekka

chorus part in this work, a chorus was
needed for ftırr h er operas which would
be sraged. Therefore the chorus of rhe
fırst Turkish opera company was formed
and members were chosen from amongsr
the young studenrs of the Ankara State
Conservatoire, who were rrained by
Georg Markowirz and other reachers of
the conservatoi re.
The Pracrice Srage was dissolved with
rhe foundation of the Srare Theatres on
1 6 June 1 949 and in 1 95 8 the rhearre
and rhe opera companies were separated
from each other and rhe members of the
Pracrice Stage were assigned ro rhese
instirutions. Some experrs were invited
from Italy to rrain rhe chorus and
thanks ro efforts of Giuseppe Conca,
Adolfo Camozzo and Andrea Giorgi, the
skill and discipline of the Ankara Opera
Chorus reached a high !eve!, especially
from 1 950 to 1 970. The Ankara Scace
Opera Chorus, not only performs in
operas and operettas, buc has also
appeared with success in orarorios such
as A.A.Saygun's "Yunus Emre" as well
as in concercs such as the 9th Symphony
by Beerhoven. The Ankara Scate Opera
Chorus, with its 1 1 4 members, is
currently being trained now by Elena
Pushkova.

SARAYDAN KIZ KAÇIRMA
ABDUCTION FROM T H E
SERAGLIO

Christoph Friedrich Bretzner'in
"Belmonte ve Constanze" adlı piyesi
üzerine Gottlieb Stephanie'nin
librettosunu yazdıgı "Saraydan Kız
Kaçırma" adlı "Şarkılı Oyun"unu
Mozart 1 779'da bestelemeye başladı
ve -muhtemelen araya giren diger
besteleri nedeniyle de- 1 782 yılında
bitirdi. Eser ilk kez 1 6 Temmuz
1 782'de Mozart'ın yönetiminde
Katharina Cavalieri (Constanze),
Therese Teyber (Biondchen), Valentin
Ademberger (Belmonte), Ludwig
Fischer'in (Osmin) katılımıyla
Viyana'da Burgtheater'de salınelendi
ve ilk altı yıl içinde Viyana'da 34
gösteri yapıldı. Opera Londra'da ilk
defa, Ingilizce olarak ve J.B. Cramer
tarafından eklenen şarkılarla, 1 827'de
Covent Garden'da sahneye kondu.
New York'ta ilk oynanışı 1 860'da
oldu. ltalya'daki ilk sahnelenişi ise

•
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ancak 1 935'de Floransa Festivali'nde
Bruno Walter yönetiminde Perras,
Schöne, Kullman ve Sterneck'in rol
aldıgı temsille gerçekleşti.
PERDE 1: Sahilde Selim Paşa'nın Sarayı.
Bir lspanyol soylusu olan Belmonte,
korsanlar tarafından kaçırılan ve
satılan sevgilisi Konstanze'nin
bulundugu yeri aramaktadır. Selim
Paşa'nın kahyası Osmin ile karşılaşır ve
onu sarayda oturanlar konusunda
sorgular. Belmonte'nin, Konstanze'ye
seyahatinde eşlik eden ve uşagı olan
Pedrillo'yu sorması Osmin'ı kızdırır ve
Belmonte'yi kovalar; ancak
Pedrillo'nun aniden belirmesi üzerine
öfkeyle sahneden çıkar. Osmin,
Konstanze'nin hizmetçisi Blondchen'e
göz dikmiştir. Bu yüzden, halen
Paşa'nın bahçıvanı olan Blondchen'in
nişanlısı Pedrillo'dan nefret
etmektedir. Pedrillo, efendisi
Belmonte'yi yeniden görmenin
heyacanı içinde, Konstanze'nin sarayda
cariye olarak bulundugunu ancak Selim
Paşa'nın gözdeligine henüz
yükselmedigini söyler. En büyük
üzüntüsünün ise sevgilisi Blondchen'e
Osmin'in göz koymuş olmasından
kaynaklandıgını anlatan Pedrillo
Belmonte'nin saraya girmesini
saglamak ve kaçışlarını kolaylaştırmak
için de, onu önemli bir mimar olarak
Selim Paşa'ya takdim etmeyi önerir.
Bu arada Selim Paşa ve Konstanze
görünür: Paşa Konstanze'ye
duygularını açıklar, ancak sözlerinin ilgi
görmemesi üzerine Konstanze'ye
kendi istegiyle mi yoksa zorla mı
arzularını yerine getirmesi için bir gün
daha süre tanıdıgını söyler. Selim Paşa,
Pedrillo'nun aracılıgıyla Belmonte'yi
sarayına mimar olarak alır.
•.

PERDE ll: Sarayın bahçesi: Osmin,
Konstanze'nin Ingiliz hizmetçisi
Blondchen'i kendine iyi davranmaya
ikna edememektedir; Blodchen, Kral
l l l. George'un bir tabası olarak
haklarından söz ederek ona karşı
koymaktadır. Bu arada Blondchen,
nişanlısı Belmonte'ye ihanet
etmektense ölmeye kararlı olan
Konstanze'yi teselli etmeye çalışır;
Paşa onun azmi karşısında şaşkındır.
Pedrillo bir yolunu bulur ve
Belmonte'nin sarayda bulundugunu,

geminin hazır oldugunu ve gece
kaçabileceklerini Blondchen'e söyler.
Kaçısı gerçekleştirebiirnek için
Osmin'in zararsız hale getirmek
gerektiginden Pedrillo onu, dini
inançlarına ragmen şarabın tadına
bakması için kandırır ve Osmin sarhoş
olup, sızar. Bundan yararlanan dört
sevgili bir araya gelir; hanımların
sadakatinin sorgulandıgı ve Konstanze'nin gözyaşlarıyla,
Blondchen'in de Pedrillo'ya bir tokat
atmasıyla- ispat edildigi kısa bir
kıskançlık sahnesinden sonra sevgililer
mutluluklarını dile getirirler.

six years. The first performance in
London was at Covent Garden in 1 827
in English with addirional airs by J . B .
Cramer and in New York it was staged
for the first time in 1 860. The first
performance in Italy did not rake place
until 1 93 5 at the Florence Festival when
Bruno Walter conducred a cast
including Perras, Schöne, Kullman and
Sterneck.
ACT I: The palace of Selim Pasha on the
coast. Belmonte, a Spanish nobleman is
looking for his beloved Konstanze who
was caprured by pirares and sold into
slavery. Belmonte runs on Osmin, the

PERDE lll: Gece yarısı, kaçış saatinin
geldigini haber vermek için Pedrillo
serenada başlar. Konstanze ve
Blondehen nihayet gözükür;
pencereye dayanan merdivenden
inişleri, sevinç gösterileri ve eşya
probleminden dolayı geçikir. Dilsiz bir
uşak Avrupalıların kaçmakta oldugunu
Osman'a haber verir; o da onları
yakalar ve Paşa'nın huzuruna çıkartır.
Belmonte'nin en büyük düşmanının
oglu oldugunu ögrenen Paşa çok
hırslanır; sevdigi kadını Belmonte'nin
babasının nasıl kaçırdıgını ve yıllarca
acı çekmesine neden oldugunu anlatır.
Sevgililer sonlarının kötü olacagını
düşündükleri sırada Selim Paşa,
düşmanının davranacagı gibi
yapmayarak asil bir hareketle
sevgilileri bagışlar ve özgürlüklerini
verir. Osman çok hırslanır ama
digerleri koro halinde, birbirlerine
kavuşmanın sevincini ve Paşa'nın yüce
gönüllülügünü dile getirirler.

overseer of Selim Pasha's harem and
quesrions him about the inhabitants of
the palace, but Osmin gets angry and
attempts to chase Belmonte at the
mention of Pedrillo's name who is
Belmonte's own servant and was
accompanying Konstanze during the
voyage and is now Pasha's gardener.
Osmin, who hates Pedrillo for being the
gardener and the fiance of Blondchen,
the maid of Konstanze, w ith whom he is
in love, leaves angrily when Pedrillo
suddenly appears. Pedrillo is delighred
to see his former master and informs
him that Konstanze is in the palace but
has not yer been promoted to being the
Favorite of the Pasha, that he is rerribly
worried to see Osmin bestowing all his
attention on Blondehen with whom he
is in love. He suggests that he should
i ntroduce Belmonte to Selim Pasha as a
famous archirect ro gain his adınitrance
to the palace which will help them in
their escape plans. Selim Pasha and
Konstanze appear and the Pasha declares

• Mozart started to work on "Die

his love to her but seeing how

Entführung aus dem Serail" in ı 779 on

indifferent she is to him, he gives her

a text by Gottlieb Stephanie based on

one more day to make up her mind

Christoph Friedrich Bretzner's play

wherher to submit to his desires by

" Belmonte und Konstanze" and he

consent or by force. Selim Pasha takes

completed his Singspiel only in ı 782,

Belmonte in his palace as an archirect.

probably due ro the fact that he had ro
work on his other compositions. "Die

ACT II: The garden of the Palace.

Entführung aus dem Serail" was first

Osmin has been unable to persuade

performed on ı6 July 1 782 in Vienna at

Konstanze's English maid, who has

the Burgtheater with the parriciparion

srernly lectured him on her rights as a

of Karharina Cavalieri (Konstanze),

subject of King George III, to be

Therese Teyber (Blondchen), Valentin

agreeable ro him. Blondehen tries to

Ademberger (Belmonte), Ludwig

console her mistress who has resolved to

Fischer (Osmin) and was conducred by

die rather than be unfaithful to her

Mozart himself and, 34 performances

beloved Belmonte; the Pasha is amazed

were realised in Vienna during the first

at her scrength of w i ll. Pedrillo finds a
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way to !et Blondehen know that
Belmonte is in the palaee, that the ship
is ready and they will be able to eseape
that very night. Pedrillo, in order to
keep him out of the way, invites Osmin,
despite his religious seruples, to
experiment w ith the taste of w ine and
Osmin is soon drugged and i neapable of
staying awake. The four lovers are
reunited and after a shorr seene of
jealousy where the fıdelity of the ladies
has been questioned and proved Konstanze with teats and Blondehen
with a slap on Pedrillo's faee- they sing
of their happiness.
ACT I I I : Midnight. Pedrillo sings a
serenade as a signal for the eseape to
begin. At last Konstanze and Blondehen
appear but their tripping down the
ladder, plaeed at their window, is
delayed due to demonstration of joy and
problem of luggage. A mure servant
warns Osmin that the Europeans are
fleeing. Osmin arrests the fugitives and
drags them before the Pasha who fınds
out that Belmonte is the son of his most
hated enemy. He binerly reealls how
Belmonte's father abdueted the woman
he loved and was the eause of many
years of grief for him. The four lovers
seem doomed until the Pasha nobly
resolves not to behave as his enemy
would have done, bur forgives all and
grants them their freedom. Osmin is
mad with anger while everyone else
joins in a ehorus for praising and
applauding the Pasha's generosity.
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BALLET THEATRE FOUNDATION, INC.

AMERICAN BALLET THEATRE
KEVIN McKENZIE
Sanat Yönetmeni Artiscic Director

GARY DUNNING
Idari Yönetmen Execurive Director

Victor Barbee Gil Boggs Wes Chapman Jeremy Collins Christine Dunham Guillaume Graffin Cynthia Harvey
Paloma Herrera Robert Hill Susan Jaffe Julie Kent Vladimir Malakhov Amanda McKerrow Kathleen Moore
Michael Owen Johan Renvali Marianna Tcherkassky

Charles Askegard Maxim Belotserkovsky Shawn Black Ethan Brown Gabrielle Brown Sandra Brown Martha Butler
Yan Chen Angel Coreila Christina Fagundes John Gardner Lucette Katerndahl Naoya Kojima
Veronica Lynn Parrish Maynard Keith Roberts Ashley Tuttle
Jennifer Alexander Erin Baiano Tamara Barden Griff Braun Shannon Chain lrene d'Amestey Andrei Dokukin
Elizabeth Dunn Jonathan Fagan Elizabeth Ferrell Christina Gibbs Mark Grothman Stefanie Hamburg Steven Hyde Lorin Johnson
Vladislav Kalinin Michael Levine Denise Lewis Katherine linden Clinton Luckett Marie-France Christopher Martin
Laura Martin Rebecca Massey Sara Mau Peter Merrisen Rosalie O'Connor Benjamin Pierce Brian Reeder Jennifer Robinson
Flavio Salazar Valentina Scala Scott Schlexer John Selya Molly Smolen Johanna Snyder Usa Sundstrom Robert Underwood Jane
Vorburger Stephanie Walz Amy Wilder Olga Yaroslavtzeva

Birinci Şefler

Yönetmen Yardımcısı

Principal Conductors

Assistane Director

Ballee Miscresses

Jack Everly
Charles Barker

Ross Stretton

Georgina Parkinson
lrina Kolpakova
Alaine Haubert

Kadın Bale E�itmenleri

Erkek Bale E�itmenleri

Tudor Repercoire

Sallie Wilson

Ballee Masters

Terrence S. Orr
David Richardson
Baldwin, Amerikan Balet Tiyatrosu'nun resmi piyanosudur.
Baldwin is che official piano of American Ballee Theacre

Amerikan Bale Tiyatrosu, Lancôme Paris makyaj malzemesi kullanmaktadır.
Lancôme Paris, che makeup of Amrican Ballee Theacre.

Freed, Amerikan Bale Tiyatrosu'nun resmi ayakkabısıdır.
Freed is che official shoe of American Ballee Theacre
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Genel Müdür: Lawrence Sterner, General Manager
Basın, Halkla Ilişkiler ve Pazarlama Müdürü: Robert Pontarelli, Direcror of Press, Public
Mali Müdür: Claudette Don/on, Direcror of Finance

Relations and Marketing

Artistik Elemanlar Koordinatörü: Florence Pettan, Coordinator for the Artistic Staff
Prova Bölümü Rehearsal Department
Prova Yönetmeni: Cristina Escoda, Rehearsal Adminisrraror
Sınıf Ö�retmenleri: Diana Cartier-Aiaine Haubert, Company Class Teachers
Sınıf Piyanistleri: Markjelks-AIIa Reznik, Company Class Pianists
Artistik Eleman Yard.: Victor Barbee, Assistant to the Artistic Staff
Topluluk Yönetimi Company Administration
Topluluk Müdürü: Donya Corry, Company Manager
Topluluk Müdür Yard.: Kerry Kane, Associate Company Manager
Idari Yard.: Rhoda Oster, Execurive Assistant
Genel Müdür Yard.: Penelope Daulton-Kenneth G. Shelley, Assistant ro the General Manager
Büro Müdürü: Rosanne Forni, Office Manager
Idari Yönetmen Yard.: Lynn Penwick, Assistant ro the Execurive Director
Büro Müdür Yard.: Gerardjackanin, Assistant ro the Office Manager
Terapist Masajcı: 0/inda Cedeno, Massage Therapisr
Müzik Bölümü Music Department
Müzik Yönetmeni: Harold Themmen, Music Adminisrraror
Piyanistler: Howard Barr - Ciadys Celeste - Marthajohnson - Steven Rosenthal - Henrietta Stern, Company Pianisrs
Basın Bölümü Press Department
Basın, Halkla Ilişkiler ve Pazarlama Müdür Yard.: Elena Gordon, Associate Direcror, Press,
Basın Sorumlusu: Kelly Ryan, Press Representarive
Basın Yardımcısı: Myra Armstrong, Press Associate

Public Relarions and Marketing

Mali Bölüm Finance Department
Muhasebe Yard. Catherine P. Brown, Assistant Controller
Ödemeler Yard.: Manya Levin, Assisrant, Accounts Payable
Idari Yard.: Cathy Brown, Adminisrrarive Assistant
Yapım Bölümü Producrion Department
Yapım Müdür: Dan Butt, Producrion Manager
Yapım Müdür Yard. David Lansky, Assistant Producrion Manager
Birinci Sahne Müdürü: Lori Rosecrans, Principal Srage Manager
Sahne Müdürü: Randal Fippinger, Srage Manager
Sahne Müdür Yard.: jean:facques Cesbron, Assistant Srage Manager
Işık Sorumlusu: A lex Nichols, Lighring Supervisor
Baş Marangoz: Gerard Bartlett, Master Carpenter
Dekorcu: Frank A. LaMantia, Flyman
Elektrikçi Yard.: Sue Zirafi:fen Carr, Assistant Elecrricians
Baş Aksesuarcı:john Rolland, Property Master
Aksesuar Yard.: Paul Wells, Assistant Properry Master
Yapım Gardrop Sorumlusu: Robert Holloway, Producrion Wardrobe Supervisor
Gardrop Sorumlusu: Bruce A . H. Horowitz, Wardrobe Supervisor
Gardrop Yard.: Hilariejenkins-Enid C. Turnbull, Assisrants Wardrobe
Peru ka ve Makyaj: A nne Michel/e Radcliff, Wigmasrer and Makeup
Geliştirme Bölümü Development Department
Geliştirme Müdür Yard.: A nnie Matson, Deputy Director of Development
Kurumsal Destek Müdürü: Sonja M. Rouillard, Manager, Insrirurional Supporr
Özel Projeler Müdürü: A lfred Szymanski, Director, Special Projeers
Dansçılar Merkezi Müdürü: LindJay Berna/, Manager, Dancers' Circle
Geliştirme Direktörü Yard.: Gina Greco, Assistant ro the Direcror of Development
Dansçılar Merkezi Müdür Yard.: Christine Larchian, Assistant Manager, Dancers' Circle
Golden Circle Müdür Yard.: Cassandra Hernandez, Assistant Manager, Golden Circle
Kurumsal Destek Müdür Yard.: Carol Mitchell, Assistant Manager Institutional Support
Geliştirme Yard.: Stephanie Decker- Wendy Friedman, Matthew Kolodziej, Development Associates
Telefundraising: Mitch Chaitin, Müdür Manager
Mary Ortner:fesse Kirtzman, Steve Kirtzman

Profesyonel Hizmetler Professional Services
Topluluk Fizyoterapisti: Peter Marshall, M.A., P. T. , Company Physical Therapisr
Ortopedi Danışmanı: Dr. William Hami/ton, Cansulring Orthopedist
Seyahat Acentası: joyce Stogo, Zenith Travel, Ine. , Travel Ageney
Program ve kadro de�işili�i hakkı saklıdır.
Program and easting subject to change.

Bu toplulukla çalışan sanatçılar Amerika Ba�ımsız Sanatçılar, IAA Konseyi: Leibowits, Belson, Perman & Szuflits üyesidir.
The Arrists employed in this Company are members of Independent Arrists of America,
Counsel for the IAA: Leibowitz, Belson, Perlman & Szuflits

Kamyon hizmetleri: Clark Transfer Ine, Tracking
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Kevin McKenzie
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ARYALAR AIRS
ÇAYKOVSKI PAS DE DEUX TCHAIKOVSKY PAS DE DEUX
Ara I ncermission
AClMASlZ DÜNYA CRUEL WORLD
Ara Incermission
BIR BRAHMS SENFONISI

A BRAHMS SYMPHONY

6,7.7. 1 995, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00
Ararürk Culrıral Cencre, Grand Hall, 7.00 pm

ljbirfilinden dolayı UNITED STATES INFORMATION SERVICE, Ankara'ya tqekkür ederiz.
We are grateful to UNITED STA TES INFORMATION SERVICE, Ankara for their collaboration

ARYALAR AIRS
Koreografı Choreography by PAUL TA YLOR
Müzik Music by GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Yeniden düzenleme Reconstrucred by EILEEN COPLEY
Sahne düzeni Design by GENE MOORE
Işık Lighring by }ENNIFER TIPTON
Giysi yapımı Cosrumes execured by BARBARA MA TERA
"Aryalar" ilk kez Paul Taylor Dans Toplulugu tarafından 30 Mayıs 1 978'de
sahnelenmiş, Amerikan Bale Tiyatrosu repertuarında ise 20 Mart 1 98 1 'de Civic
Centre, Syracuse, New York'ta verilen gösteride sergilenmiştir. "Aryalar"ın müzigi
Haendel'in Concerto Grosso Op.3 No.2, 3, 4A, 6 ile Alcin, Ariodante ve Berenice
operaları ile Solomon oratoryosundan seçilmiştir.
"Airs" was fırsr performed by The Paul Taylor Dance Company on 30 May 1 978, and
enrered rhe reperroire of American Baller Thearre on 20 March 1 98 1 , ar rhe Civic
Cencre, Syracuse, New York. The musical selecrions for "Airs" are excerprs from
Handel's Concerri Grosso, Op.3 Nos . 2 , 3 , 4A and 6; Alcina, Ariodanre,
Berenice and Solomon.

Kısa Ara Pose
ÇAYKOYSKI PAS DE DEUX TCHAIKOVSKY PAS DE DEUX
Koreografı Choreography by GEORGE BALANCHINE
Müzik Music by PİOTR /. ÇA YKOVSKY 1 PYOTR l. TCHAIKOVSKY
Giysi Cosrumes by KARINSKA
Bu Pas de Deux'nün müzigi, aslında Kugu Gölü'nün lll. Perde'den Pas de Deux için
tasarlanmış ancak partisyanun geri kalanıyla birlikte yayınlanmadıgından, baleyi St.

KEVIN McKENZIE
Washington Ulusal Balesi ile Joffrey
Bale'nin önde gelen dansçılarından olan
Kevin McKenzie 1 979 Mart'ında solist
olarak Amerikan Bale Tiyatrosu'na
katıldı, Aralık ayında Birinci Dansçı'lığa
atandı ve 1 99 1 yılına kadar da
toplulukta dans etti. Vermont'ta doğan
McKenzie Washington Bale Okulu'nda
eğitim gördü; 1 972'de Varna
(Bulgaristan) 6. Uluslararası Bale
Yarışması'nda gümüş madalya kazandı.
Birinci Dansçı olarak Amerikan Bale
Tiyatrosu'nda sahnelenen bütün
önemli uzun klasik balelerde başrolde
dans etti: Natalia Makarova'nın yapımı
La Bayadere'de Solor, Roland Petit'nin
Carmen'inde Don Jose, Mikhail
Baryshnikov'un yapımı Cinderella'da
Prens, Coppelia'da Franz, Mikhail
Baryshnikov'un Don Quixote'sinde
Basil ve Espada, Giselle'de Albrecht,
Martha Clarke'in yapımı Villandry
Bahçesi'nde Leylaklı Bahçe'de sevgili,
Yapraklar Soluyor'da, Ateş Sütunu'nda
arkadaş, Raymonda'da, Kenneth
HacMiilan'ın Requiem\ Rodeo'da
şampiyon Roper, Romeo ve Jülyet'te
Romeo ve Mercutio, Kenneth
HacMiilan'ın sahneye koyduğu Uyuyan
Güzel'de Prince Desire, Kuğu
Gölü'nde Prens Siegfried, La
Sylphide'de James; Diğer Danslar,
Paquita, Les Sylphides, Sylvia Pas de
•
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Petersburg için hazırlayan Petipa ve lvanov'un bilgisi dışında kalmış; onlar da, daha
sonra Siyah Kugu'nun Pas de Deux'sü olarak ün kazanan 1. Perde'deki müzigi
kullanmışlardır. Müzik, New York Çaykovski Vakfı'nın çabalarıyla ortaya
çıkartılıncaya kadar da Klin'deki Çaykovski Müzesi'nde saklı kalmıştır. "Çaykovski
Pas de Deux" ilk kez 29 Mart 1 960'da New York Şehir Balesi tarafından New
York'ta Müzik ve Drama Şehir Merkezi'nde sahnelenmiştir. Amerikan Bale
Tiyatrosu repertuarında ise Santander' de (Ispanya) 1 1 Agustos 1 970'de verilen
gösteride sergilenmiştir.
Bir Balanchine balesi olan "Çaykovski Pas de Deux", George Balanchine Vakfı ile
yapılan işbirligi sonucunda Vakıf tarafından konulan ve temin edilen Balanchine Stili
ve Balanchine Teknik Servis standartlarına uygun olarak sahnelenmektedir.
The music for this Pas de Deux was originally inrended for che Pas de Deux in Acr I I I
Swan Lake. Because i r was nor published wirh che rest of che score, i r remained
unknown ro Peripa and Ivanov when they were preparing ro srage che Sc. Perersburg
version. They subsrirured music from Acr I which became che famous Black Swan Pas
de Deux. The music lay unnoriced in che Tchaikovsky Museurn in Klin unril ir was
d iscovered by che efforrs of che Tchaikovsky Foundation of New York. "Tchaikovsky
Pas de Deux" was fırsr performed by The New York Ciry Baller on 29 March 1 960 ar
rhe Ciry Cencre ofMusic and Drama in New York and encered che reperroire of
American Ballee Theacre on l l Augusc 1 970 in Sanrander, Spain.
The performance of "Tchaikovsky Pas de Deux", a Balachine Ballec, is presenced by
arrangemenc wirh The George Balaneine Trust and has been produced in accordance
wich che Balanchine Sryle and Balanchine Technique Service standards escablished and
provided by che Trust.

Ara Inrermission
AClMASlZ DÜNYA CRUEL WORLD
Koreografı Choreography by JAMES KUDELKA

Müzik Music by PIOTR 1. ÇA YKOVSKI 1 PYOTR I. TCHAIKOVSKY
Giysi Cosrumes by CARMEN ALIE-DENIS LEVOTE
Işık Lighring by SCOTT ZJELINSKI
Giysi yapımı Coscumes execuced by BARBARA MA TERA

Deux, Tema ve Çeşitlemeler'de;
ayrıca Martine van Hamel'in Arnnon
V'Tamar'da Arnnon ve Clark Tippet'in
S.P.E.B.S.O.S.A adlı balesi.
Kevin McKenzie sahne yaşamı boyunca
Spoleto, italya, Paris, Londra, Tokyo,
Havana, Moskova, Viyana ve Kore gibi
birçok ülkelerde; Londra Festival
Balesi, Bolşoy, Küba Ulusal Balesi ve
Seul Universel Balesi'nde konuk sanatçı
olarak dans etti. 1 989'da Wash ington
Balesi sürekli konuk sanatçısı, 1 99 1 'de
de sanat yönetmeni yardımcılıgına
atandı. Ayrıca Martine van Hamel'in
Yeni Amsterdam Balesi'nde sanat
yönetmeni yardımcısı ve koreograf
olarak görev yaptı.
Kevin McKenzie 1 992 Ekim'inde
Amerikan Bale Tiyatrosu sanat
yönetmeni oldu ayrıca Martine van
Hamel'in Yeni Amsterdam Balesi için
Groupo Zambaria ( 1 984) ve Liszt
Etüdleri ( 1 99 1 ), Washington Balesi için
Lucy ve Ko nt ( 1 992), Amerikan Bale
Tiyatrosu için de Fındıkkıran ( 1 993)
balesinin koreografılerini gerçekleştirdi.
• Kevin McKenzie was a leading

dancer wirh borh che National Baller of

Amerikan Bale Tiyatrosu için gerçekleştirilen "Acımasız Dünya"nın dünya
prömiyeri 29 Nisan 1 994'�e New York'ta Metropolitan Opera Binası'nda
yapılmıştır. "Acımasız Dünya"'nın müzigi Çaykovski'nin, yaylı çalgılar orkestrası için
düzenlenen Op.70 Altılı'sı ve Floransa Anısı adlı eserlerinden oluşmaktadır.

Washington and The Joffrey Ballee

Bu yeni eser için büyük destek, Philip Morris Companies lnc.in Kurumsal Kurucu
Sponsor oldugu ABT'nin Yeni Yapım Fonu tarafından saglanmıştır. Ek parasal katkı
The Howard Gilman Vakfı ile The Fan Fox ve Leslie R. Samuels Vakfı'nca yapılmıştır.
Bu eser, kısmen New York Eyaleti Sanatlar Konseyi'nin sipariş fonlarıyla
gerçekleşmiştir.

following December and danced with

"Cruel World" was creaced for American Baller Theacre and received i es world premiere
on 29 April 1994 ar che Metropoliran Opera House in New York Cicy. The music for

before joining American Ballee Theatre
as a soloist in March, 1 979. He was
appointed a Principal Dancer the
the Company until l 99 1 . A native of
Vermonc, Mr. McKenzie received his
baller rraining at the Washington
School of Ballet. In 1 97 2 , he was
awarded a silver medal at the 6th
International Ballee Competition in
Varna, Bulgaria.

1 75

"Cruel World" is Tchaikovsky's Sexret Op.70, Souvenir de Florence, arranged for
String Orchesrra.
Major supporr for this new work has been provided by ABT's New Producrion Fund, of
which Philip Morris Companies Ine. is che Founding Corporare Sponsor. Addirional
funding has been provided by The Howard Gilman Foundation and The Pan Fox and
Leslie R. Samuels Foundation, Ine.
This work is made possible, in part, wirh commissiorung funds from che New York Srare
Council on che Ares.

Ara Inrermission
BIR BRAHMS SENFONISI A BRAHMS SYMPHONY
Koreografı Choreography by LAR LUBOVITCH
Müzik Music by ]OHANNES BRAHMS
1 ,2,3. Bölümler için Işık Lighring for Movemenrs 1 ,2,3 by CRAIG M/LLER,
Yeniden Düzenleme Recreared by CUPTON TA YLOR
4. Bölüm için Işık Lighring for Movemenr 4 by CUPTON TA YLOR
Koreograf Yard. Assiseane ro che Choreographer GENGER THA TCHER
Giysi yapımı Cosrumes execured by CANDACE CHASE
"Bir Brahms Senfonisi" Lar Lubovitch Dans Toplulu�u için gerçekleştirilmiş ve
dünya prömiyeri 7 Mayıs 1 985'de New York'ta City Centre Theatre'da yapılmıştır.
O tarihte Lar Lubovitch, Senfoni No.3'ün ilk üç bölümünün, daha sonra Amerikan
Bale Tiyatrosu için dördüncü bölümün de koreografısini yapmıştır. Eserin tümünün
dünya prömiyeri 3 Mart 1 995'de Washington D.C.de John F. Kennedy Centre'da
gerçekleşmiştir.
Bu yeni eser için büyük destek, Philip Morris Companies lnc.in Kurumsal Kurucu
Sponsor oldu�u ABT'nin Yeni Yapım Fonu tarafından sa�lanmıştır.
Ek parasal katkı The Fan Fox ve Leslie R. Samuels Vakfı'nca yapılmıştır.
Bu eser aynı zamanda, kısmen New York Eyaleti Sanatlar Konseyi'nin sipariş
fonlarıyla gerçekleşmiştir.
"A Brahms Symphony" was creared for che Lar Lubovirch Dance Company and had irs
world prerruere on 7 May 1985 ar che Ciry Cenrre Thearre in New York Ciry. Ar rhar
rime, Mr. Lubovüch choreographed che firsr Three Movemenrs of che Symphony No.3 .
For Arnerkan Baller Thearre, h e has choreographed che Fourrh Movemenr as well, and
this complere version had irs wqrld premiere on 3 March 1995 ar theJohn F. Kennedy
Cenrre in Washington D.C.
Major supporr for this new work has been provided by ABT's New Producrion Fund, of
which Philip Morris Companies Ine. is the Founding Corporate Sponsor.
Addirional funding has been provided by The Fan Fox and
Leslie R. Samuels Foundation, Ine.
This work is also made possible, in part, wirh commissioning funds from che New York
State Council on the Arts.

As a Principal Dancer with ABT, Kevin
McKenzie danced leading roles in all
the major full-length classics including
Solor in Natalia Makarova'a full-length
producrion of La Bayadere, Don Jose i n
Roland Petir's Carmen, the Prince i n
Mikhail Baryshrukov's production of
the full-lengrh Cinderella, Franz i n
Coppelia, che Gemleman W i t h Her in
Dim Lusrre, Basil and Espada in
Mikhail Baryshrukov's Don Quixore
(Kitri's Wedding), Albrecht in Giselle,
a leading role in Marrha Clarke' s The
Garden of Villandry, Her Lover i n
Jardin Aux Lilas, the male lead i n The
Leaves Are Fading, the Friend in Pillar
of Fire, the leading role in Raymonde
(Grand Pas Hongrois), a featured role i n
Kenneth MacMillan's Requiem, che
Champion Roper in Rodeo, Romeo and
Mercutio in Romeo and Juliet, Prince
Desire in Kenneth MacMillan's
producrion of The Sleeping Beaury,
Prince Siegfried in Swan Lake, James in
La Sylphide, and leading role in Other

Dances, Paquira, Les Sylphides, the
Sylvia Pas de Deux, and Theme and
Variations. He created Arnnon in
Martine van Hamel's Arnnon V 'Tamar
and a leading role in Clark Tippet's
S.P.E.B.S.O.S.A.
During his performing career, Mr.
McKenzie has appeared as a guesr areise
throughout the world, including
Spoletto, Italy, Paris, London, Tokyo,
Havana, Moscow, Vienna and Korea,
daneing with, among others, che
London Festival Ballet, the Bolshoi
Ballet, the National Baller of Cuba and
the Universal Baller in Seoul. In
Seprember 1 989, he was appoinred a
permanent guest artise wirh The
Washington Baller and in 1 99 1 he
assumed che posirion of Arrisric
Associate. He has also acred as Associate
Arrisric Director of, and a choreographer
with, Martine van Hamel's New
Amsrerdam Baller.
Mr. McKenzie was appoinred Arrisric
Director of American Baller Thearre in
October 1 992. His choreographic
credits include Groupo Zambaria
( 1 984) and Liszt Ecudes ( 1 99 1 ) both for
Martine van Hamel's New Amsterdam
Ballet, Lucy and the Count ( 1 992) for
The Washington Baller, and the full
lengrh dassic The N urcraeker ( 1 99 3 )
for A merican Baller Theatre.
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AMERiKAN BALE T IYATROSU

AMERICAN BALLET THEATRE
TEMA VE ÇEŞITLEMELER THEME AND VARIATIONS
Ara Inrermıssion
CENNET NE KADAR YAKIN HOW NEAR HEAVEN
Ara Inrermission
STATES OF GRACE
9.7. 1 995,

Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon,

1 9.00

Ararürk Culrure Cenrre, Grand Hall, 7.00 pm

Katkılarından dolayı ARÇELIK A.Ş. ne tqekkür ederiz.
We are grateful to ARÇELIK A.Ş. for tlieir contributionJ.

TEMA VE ÇEŞITLEMELER THEME AND VARIATIONS
Koreografi Choreography by GEORGE BALANCHINE
Müzik Music by PlOTR İ. ÇA YKOVSKİ 1 PYOTR I. TCHAIKOVSKY
Giysi Cosrumes by THEONI V. ALDREDGE
Işık Lighring by DAVID K. H. ELLIOTT
"Tema ve Çeşitlemeler" Amerikan Bale Tiyatrosu için gerçekleştirilmiş ve dünya
prömiyeri 26 Kasım 1 947'de New York'ta City Ce "tre'da yapılmıştır. "Tema ve
Çeşitlemeler"in müzigi Çaykovski'nın orkestra için\ Süit No.3'den 'Tema con
Variazioni" bölümüdür.

AMERIKA N BALE TIYATROSU
AMERICAN BALLET THEATRE

1 939 Sonbaharında, bale tarihindeki
en iyi örnekleri sunmak, ve hangi
ulustan olursa olsun, genç ve yetenekli
koreografların yaratılarını
desteklemek amacıyla kurulan
AMERIKAN BALE TIYATROSU,
bugüne kadar 4 1 ülkeyi kapsayan 1 5
turne düzenledi. Her yıl yapılan USA
turnesi sırasında toplulugun
gösterilerini 600.000'den fazla seyirci
izlemektedir. ABT'nin repertuarında
Kugu Gölü, Uyuyan Güzel ve Giselle
gibi 1 9.yüzyılın ünlü eserlerinin
yanısıra, Apollo, Les Sylphides, Jardin
aux Lilas ve Rodeo benzeri 1 900'1arın
tanınmış yapıtları ile, uluslararası
begeni kazanan Airs, Push Comes to
Shove ve Duets gibi çagdaş yapıtlar da
•

Amerikan Bale Tiyatrosu, "Tema ve Çeşitlemeler"in gerçekleşmesi için yaptıgı
katkılardan dolayı Tiffany and Co.ya teşekkür eder.
Bir Balanchine balesi olan "Tema ve Çeşitlemeler", George Balanchine Vakfı ile
yapılan işbirligi sonucunda Vakıf tarafından konulan ve temin edilen Balanchine Stili
ve Balanchine Teknik Servis standartlarına uyg� n olarak sahnelenmektedir.
"Theme and Variarions was creared for American BalJet Thearre and was given its world
premiere on 26 November 1 947 ar Ciry Cenrre, New York Ciry. The music for "Theme
and Variacions" is Tchaikovsky's "Tema con Variazioni" from Suice No.3 for Orchescra.
American Baller Thearre gratefully acknowleges Tiffany and Co. for irs generous
support roward che production of "The me and Variations".
The performance of "Theme and Variations", a Balachine Ballec, is presented by
arrangement wirh The George Balaneine Trust and has been produced in accordance
wirh che Balanchine Sryle and Balanchine Technique Service standards escablished and
provided by the Trus�.

Ara Incermission
\

CENNET NE KADAR YAKIN HOW NEAR HEAVEN
Koreografi Choreography by TWYLA THARP
Müzik Music by BEN}AMIN BRITTEN
Giysi Costumes by GIANNI VERSACE
Işık Lighting by }ENNIFER TIPTON
Twyla Tharp'ın Yard. Assistant to Twyla Tharp SHELLEY WASHINGTON WHITMAN
"Cennette Ne Kadar Yakın" Amerikan Bale Tiyatrosu için gerçekleştirilmiş ve
dünya prömiyeri 3 Mart 1 995'de Washington D.C.'de John F. Kennedy Gösteri
Sanatları Merkezi'nde yapılmıştır. "Cennet Ne Kadar Yakın"ın müzigi Benjamin
Britten'in yaylı çalgılar orkestrası için Op. l O, "Frank Bridge'in bir Teması Üzerine
Çeşitlemeler" adlı eseridir. 1 937'de yazılmış olan eseri Twyla Tharp'a Leon
Wieseltier önermiştir.
Müzik, yayıncı ve telif hakkı sahibi Boosey & Hawkes, lnc.in izniyle kullanılmıştır.
Bu yapım AT&T, JCT Foundation, Peter T. ve Wendy Joseph ve Lancôme Paris'in
katkılarıyla gerçekleşmiştir.

yer almaktadır. ABT ayrıca George
Balanchine, Antony Tudor, Jerome
Robbins, Agnes de Mille ve Twyla
Tharp gibi 20.yüzyılın ünlü
koreograflarına eserler sipariş etti.
1 980'de toplulugun sanat yönetmeni
olan Mikhail Baryshnikov döneminde
birçok klasik bale yeni bir anlayışla
sahnelendi; 1 990'da !ltanan Jane
Hermann ve Oliver Smith
yönetiminde, geleneksel repertuar
korunmakla birlikte yeni atılımları
sergileyen koreografılere önem
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Bu eser aynı zamanda, kısmen New York Eyaleti Sanatlar Konseyi'nin sipariş
fonlarıyla gerçekleşmiştir.
"How Near Heaven" was created for American Baller Theatre and received i ts world
premiere on 3 March 1995 at the John F. Kennedy Cenrre for the Performing Ares,
Washington D.C. The music for "How Near Heaven" is "Variarions on a Theme of
Frank Bridge" for String Orchestra, Op. 10. It was written in 1 937 and brought to the
artemion of Miss Tharp by Leon Wieseltier
Music by arrangements with Boosey & Hawkes Ine., publisher and copyright owner.
Generous underwriting for the new production has been provided by AT&T, JCT
Foundation, Peter T. and Wendy Joseph and Lancôme Paris.
This work is also made possible, in part, with commissioning funds from the New
York State Council on the Arts.

verildi. Klasik bale ve çagdaş dansın en
iyi örneklerini sunmayı amaçlayan
topluluk son yaptığı Tokyo, Londra,
Paris, Madrid ve Palermo turnesinde
büyük başarı kazandı. ABT'nin baş
dansçısı olan Kevin McKenzie 1 992'de
sanat yönetmeni olarak atandı.
• When the American Baller Theatre

was launched in the autumn of 1 939,
the aim was ro develop a reperroire of
the best baliers from the pasr and ro

Ara Intermission

encourage the crearion of new works by

STATES OF GRACE
Koreografı Choreography by JAMES KUDELKA
Müzik Music by PAUL HINDEMITH
Giysi Costumes by CARMEN AL/E - DEN/S LEVOIE
Işık Lighting by ]ENNIFER TIPTON

gifted young choreographers, wherever

"States of Grace" Amerikan Bale Tiyatrosu için gerçekleştirilmiş ve dünya
prömiyeri S Mayıs 1 995'de New York'ta Metropolitan Opera Binası'nda yapılmıştır.
"States of Grace"in müzigi Paul H indemith'in "Mathis der Maler" adlı eseridir.
Bu eser için en büyük katkı, Philip Morris Companies lnc.in Kurucu Sponsor oldugu
ABT'nin Yeni Yapım Fonu tarafından sağlanmıştır.
Ek katkı AT&T, Ulusal Dans Yerleşik Programı, The Fan Fox ve Leslie R. Samuels
Vakfı ile Cindy ve john Sites tarafından yapılmıştır.
Bu eser aynı zamanda, kısmen New York Eyaleti Sanatlar Konseyi'nin sipariş
fonlarıyla gerçekleşmiştir.
"States of Grace" was created for American Baller Theane and received i ts world
premiere on 5 May 1 995 at the Metropolitan Opera House in New York City. The
music for "States of Grace" is Paul Hindemith's "Mathis der Maler".
Major supporr for this new work has been provided by ABT's New Production Fund, of
which Philip Morris Companies Ine. is the Founding Sponsor.
Addirional underwritting for this work has been generously provided by AT&T,
National Dance Resideney Program, The Fan Fox and Leslie R. Samuels Foundation,
Ine., Cindy and John Si tes.
This work has also been made possible, in part, with commissioning funds from the
New York State Council on the Arts.

they mighr be found. The ABT has
made mo re rhan 1 5 international tours
to 4 1 countries and during irs annual
USA tour more rhan 600.000 specrators
attend the performances. The reperroire
of the company includs all the great
full-lengrh baliers of the 1 9th century,
such as Swan Lake, The Sleeping Beauty
and Giselle, the fınesr works from the
1 900s such as Apollo, Les Sylphides,
Jardin aux Lilas and Rodeo and
acclaimed contemporary masrerpieces
such as Alrs, Push Comes to Shove and
Duers. ABT has also commissioned
works by all the great choreographers of
the 20th century, such as George
Balanchine, Anrony Tudor, Jerome
Robbins, Agnes de Mille and Twyla
Tharp. In 1 980, Mikhail Baryshnikov
became the Artistic Director of
American Baller Thearre and u nder his
leadership, numerous classical hallers
were sraged, restaged and refurbished.
In 1 990, Jane Herman n and Oliver
S mi rh succeeded Baryshnikov as
Directors and, while mainmining the
grear rradirion of the pasr, they pursued
a viral and innovarive reperroire. The
ABT, aiming to present the best of the
dassic repertoire as well as
contemporary dance, enjoyed
rremendous success during i ts recent
engagements in Tokyo, London, Paris,
Madrid and Palermo. In 1 992, the
company's former Principal Dancer
Kevin McKenzie was appoinred Arrisric
Director.

GELENEKSEL MÜZIK

TRADITIONAL MUSIC
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TARiH BOYU HOŞGÖRÜ

TOLERANCE THROUGH THE AGES
Müzik Yönetmeni: KUDSI ERGUNER,

Music Director

Onat Kutlar'ı Anma Konseri

KUDSI ERGUNER

1 952 yılında dogan, dedesi
Süleyman Erguner ve babası Ulvi
Erguner'in sanatı olan neyzenli!i
devam ettiren Kudsi Erguner, !talyan
Ortaokulu ve Pertevniyal Lisesi'ni
bitirdikten sonra bir süre Istanbul
Radyosu'nda neyzen olarak görev
yaptı. 1 972'de Paris'te mimarlık
ögrenimine başladı, bu arada
müzikoloji egitimi gördü ve her iki
dalda da doktora yaptı.
Türk ve Ortadogu müziklerinin
yanısıra Hindistan, Pakistan ve birçok
Asya ülkesinde de araştırmalar yaptı;
uzun yıllar Fransız radyosu müzik
yayınlarında prodüktor olarak çalıştı
ve tüm dünyanın geleneksel
müziklerini yayınladı. Avrupa'nın
birçok kentinde, Amerika ve
--------ı Japonya'da verdigi konserlerle ney
2 1 .6. 1 995, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00
sazını ve Türk tasavvuf müzigini
G ran d H aı ı 7 o o p m
ü_
ar_
C_
nr
ru
e_
e_
r_
ral C
rk
u ı_
__
_
_
_
_____.__
, _
____ ___A_r_
. __________----ı dünyaya tanıttı; Istanbul'un kendine
_
_
özgü müzik kültürünün tüm dallarında
yaptıgı araştırmaları hem konser, hem
de plak olarak sundu. Kurdugu
Istanbul Mevlevi Heyeti ile Istanbul'da
gelişen Mevlevi kültürünü, Istanbul
Hanımları Grubu ile harem müzigini,
Fasıl Grubu ile geleneksel saray
müzigini, Türk Çigan Grubu ile
Balkanlar'da ve Istanbul'da gelişmiş
geleneksel müzigi, Istanbul müezzinleri
ile dini müzigi ve kardeşi neyzen
Süleyman Erguner ile birlikte kurdugu
grup ile de enstrümantal Türk
müzigini dünyanın çeşitli büyük
festivallerinde tanıttı. Avrupa ve
Japonya'nın birçok büyük plak firması
tarafından kırktan fazla CD'si
yayınlandı.
Kudsi Erguner ünlü yapımcı Peter
Brock'un iki filmi ile Mahabharata adlı
piyesin müzigini yaptı; Marco Ferreri
ve Scorsese gibi yapımcıların filmlerine
müzigiyle katkıda bulundu; ltalya'da
Franco Battiato'nun Genesis
operasına katıldı. Mehmet Ulusoy'un
sahneye koydugu Ortadirek adlı
oyunun ve ünlü çagdaş dansçı Carolyn
Carison'un bir balesinin müziklerini
hazırladı. Peter Gabriel'in iki
Dedicated to the Memory of Onar Kutlar

•
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albümünde parçaları olan Kudsi
Erguner, Didier Lockwood ve Jean
Marc Padovanni gibi caz
müzisyenleriyle çalıştı; çagdaş müzik
bestecisi George Aperghis ile bir film
ve tiyatro müzigi gerçekleştirdi, Lille
Festivali'nin sanat danışmanligını yaptı.
Kudsi Erguner 1 979'da kurdugu
Mevlana Dernegi'nde birçok ögrenci
yetiştirerek, Türk müzigine ve
özellikle neye evrensel bir boyut
kazandırdı

Aleksan Efendi ( 1 8 1 5- 1 864), Udi Afet
Mısırlıyan ( 1 850- 1 922), Udi Hapet,
Keman i Aleksan Efendi ( 1 850- 1 9 1 0),
opera Genesis. He composed the music
Neyzen Salim Bey'in ögrencisi Neyzen
of The Pillar staged by Mehmet Ulusoy
Oskıyam; genç yaşında, sesinin
(a Turkish drama direccor) as well as for
Carolyn Carlson's ballec. Kudsi Erguner, güzelligiyle kiliseleri dolduran, özellikle
"Yüzüm sen, hatıram sen" adlı
who has concribuced co Peter Gabriel's
şarkısıyla tanıtan ve ikiyüzden fazla
cwo albums, has also performed wich
eser veren besteci Bimen Şen
jazz musicians such as Didier Lockwood
(Dergazaryan, 1 873- 1 943), büyük
and Jean Marc Padovanni. He also
besteci Şevki Bey'in vazgeçemedigi
realised a film and scage music together
arkadaşı, günümüzde en çok sevilen ve
wich the concemporary composer
çalınan sözlü ve enstrumental
George Aperghis and he worked as the
eserlerin yaratıcısı Ortaköy'lü Kemani
• Born in 1 95 2 , Kudsi Erguner
arriscic advisor of the Lille Festival.
Tatyos Enksercıyan ( 1 858- 1 9 1 3),
continues the ney (end-blown flure)
Kudsi Erguner, through the Mevlana
Hüseyni Peşrevi ve Semai'si ile ün
playing rradition established by his
Association he founded in 1 979, has
yapan Batrik Kiryazis "Lavtacı Andon
grandfather Süleyman Erguner and his
accomplished to incroduce che Turkish
Efendi", virtüöz Tanburi Cemil Bey'in
farher Ulvi Erguner. After completing
music and especially the Ney co
dahi hayran oldugu kemençe ustası
his secondary education he worked for a
universal acclaim by educacing many
Vasilaki ( 1 845- 1 907) gibi yüzlerce
while at the Istanbul Radio as a ney
studencs.
sanatçı aynı müzigin, yani kültürün
player. In 1 97 2 he started co study
sanat tarihine mal olmuştur. Böylece
archirecrure and musicology in Paris
TARIH BOYU H OŞGÖRÜ
1 5. yüzyıldan günümüze dek, Divan
and received his Master's degrees i n
both branches.
Edebiyatı'nın en güzel şiirlerinin Kar,
Istanbul kenti, hoşgörünün de
He conducced research on Turkish and
Beste, Semai ve Şarkı gibi formlarda
ötesinde, tarih boyu birbirinden farklı
Middle Eascern music as well as on
dini ve etnik toplulukların ortak bir
bestelenmesinin yanısıra, Peşrev,
music in India, Pakistan and other
kültür ve sanat dünyası
Semai ve Sirto gibi enstrümental
Asian countries. He worked, for a long
yaratabilmelerine örnek olmuştur. Bir eserlerden çok zengin bir repertuar
period, as a producer of music
tablonun birbirini tamamlayan
oluşmuştur.
programmes ar che French radio and
Ortak sanat müziginin dışında birçok
mozaikleri gibi, bir bütün oluşturan
prepared many programmes on world's
müzisyen, kendi toplumunun dini
farklılıklar bilhassa toplumun sanat
rraditional music. He incroduced che
hayatının vazgeçilmez özelliklerini
hayatını yaptıkları bestelerle süslemiş;
ney and che Turkish Sufı Music all over
böylece lstanbul'a özgü, yüksek
yansıtmaktadır. Özellikle müzik
the world wich concerts he has given in
dalında Istanbul'lu Türk, Rum, Ermeni, düzeyde eserlerden oluşan bir dini
Europe, USA and ]apan. He also
müzigin oluşmasına yol açmıştır. Bu
Yahudi, Arap ve Acem sanki aynı
introduced the results of his research on
konserde Ermeni, Rum, Müslüman ve
estetik, aynı zevk ve stil herkesin
the auchencic musical culcure of
ruhunu kapsamış gibi, hiçbir ırk ve din Yahudi cemaatlerinin en güzel sesli
Istanbul in his concerrs as well as in his
ayırımı yapmadan, her kitlenin
okuyucularını bir araya getirerek,
recordings. He parcicipaced in many
sanatçıları Ortadogu'nun en görkemli
Istanbul gibi gizemli bir kentin dini
music festivals presencing che culcure of eserlerini vermişlerdir.
hayatını Baba Hamparsum'un, ltri'nin,
Mevlana wich his Whirling Dervishes
Zaharya'nın, Angeli'nin, lsmail
Günümüzde "Klasik Türk Müzigi"
group, the music in the Harem wich his olarak adlandırılan müzik, elbette
Dede'nin, Tanburi lshak'ın, Musi'nin
Istanbul Female Choir, the rraditional
tarihi ve cografı konumu açısından
ruhundan çıkan Rast, Uşşak, Hüseyni,
courr music wich his Instrumencal
Segah, Hicaz gibi Dogu'nun en etkili
büyük ölçüde de, çok uluslu bir kent
Group, the tradicional music developed
olan Istanbul'da doruga ulaşmıştır.
makamları ile bestelenmiş Ilahi'lerle
in Thrace and in Istanbul wich his
Müzik antolojisinde yer alan ltri, lsmail yansıtabilmeyi amaçladım. Dini hayatın
Turkish Tzigan Ensemble, the religious
en canlı ve en etkili konusu olan
Dede, Hafız Post gibi temel isimleri n
music wich che mouezzins of Istanbul
müzikteki ortak zevkin bir dinieti
arasında llya, Zaharya, Tanburi lsak,
and fınally che instrumencal Turkish
Angeli Efendi gibi büyük ustaların
olarak sunulması, çogu kez
music wich the ensemble he founded
yanısıra, nota yazısı ile müzigin en
düşünüldügü gibi dini farklılıkların,
with his brocher Süleyman Erguner, also önemli eserlerinin günümüze kadar
günümüzün her hassas insanının
a ney player. He has recorded more than ulaşmasına katkıda bulunan "Baba
susadıgı "Hoşgörü"ye engel
forry CDs for renowned eecording
olmadıgının bence en güzel kanıtıdır.
Hamparsum" gibi isimler sadece uzak
companies in Europe as well as in ]apan. tarihin degil, müzigimizin Zekai Dede,
Kudsi Erguner
Kudsi Erguner has also writcen music
Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Lem'i Atlıg,
for two fılms by Peter Brook as well as
Rakım Elkutlu'ya kadar uzanan yakın
for a drama called Mahabharaca. He
tarihini de süslemektedir. Baba
concribuced wich his music to fılms
Hamparsum'un ögrencisi Tanburi
produced by Marco Ferreri and Scorsese.

In Icaly he cook part in Franco Bacciato's

182

G E L E N E KS E L M Ü Z i K

l l{ \ D i l i ( ) :'\ \ 1 \l l " 1 <

KÜLTÜR BAKANLI GI ISTANBUL TARiHI
TÜRK MÜZiG i TOPLULUGU

MINISTRY OF CULTURE TURKISH HISTORICAL MUSIC
ENSEMBLE OF İSTANBUL
Genel Yönetmeni ve Solist: AHMET ÖZHAN, General Director and Soloist

A H M ET ÖZHAN
1 950 yılında Urfa'da dogan Ahmet
Özhan, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve
I.B. Konservatuarı'nda egitimini
sürdürürken, bir yandan da sahne ve
plak çalışmaları yaptı. Istanbul
Radyosu Türk sanat müzigi solisti olan
sanatçı, TRT yapımı olan Hacı Arif
Bey ve Aliş adlı televizyon dizilerinde
baş rolü oynadı. Asya Ülkeleri Şarkı
Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.
Kültür Bakanlıgı Istanbul Devlet Tarihi
Türk Müzigi Toplulugu'nun kurucusu
ve genel yönetmeni olan Ahmet
Özhan, klasik ve tasavvuf müzigi
dalında en iyi solistler arasında yer
almaktadır. Sanatçı yurtiçinde ve
dışındaki konser turnelerini
sürdürmektedir.
•

Bu konser .BOhOri-zade Mustafa ltri Efendi'ye ithaf edilmiştir.
This concerr is dedicated ro Buhuri-zade Mustafa Irrl Efendi

BuhUri-zade Mustafa ltri Efendi ( 1 640?- 1 7 1 2)
Segah Mevlevi Ayini ve Sema Töreni Segah Mevlevi Mass and Whirling Dervishes
"Na't-ı Mevlana, Ya Rabiballah, Resül-i Halik-i yekta tü yi"
Güfte Lyrics: Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi ( 1 207-1273)
Ney Taksimi Improvisation with Ney
Şeyh Nayi Osman Dede Efendi ( 1 652?-1 730)
Segah Peşrevi
Buhuri-zade Mustafa Itri Efendi
Segah Ayin "Ey aşık-i rOyi tü hezaran aşık"
Güfte Lyrics: Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi
Son Peşrev, Son Yürük Semai ve son Taksim
Ara Inrermission

• Born in 1 950 in Urfa (Turkey),

Ahmer Özhan srudied ar the Üsküdar
Music Associarion and ar the Istanbul
Municipaliry Conservaroire. While srill
a srudenr he gave concerrs and made
recordings. He is a soloisr of Turkish
classical music ar the Istanbul Radio
and played the tirle roles in Hacı Arif
Bey and Aliş, two television series
realised by the Turkish Radio
Television. He represented Turkey at

B uhı2ri-zade Mustafa ltri Efendi
Neva Kar "Gülbin-i ıyş midemed saki-igül-izar kOr"
Güfte Lyrics: Hafiz-ı Şirazi ( 1 324?-1 3 90)
lsfahan Beste "Gel ey nesim-i saba, hatt-ı yardan ne haber?"
Güfte Lyrics: Nabi ( 1 64 1 - 1 7 12)
Segah Yürük Semai "TOtl-i mOcize-gOyem, ne desem laf degil''
Güfte Lyrics: Neff ( I 5 72- 1 635)
Türk Tasavvuf Müzigi'nden Seçme Eserler

the Asian Countries Song Conresc. The
founder and director of the Ministry of
Culture Turkish Hisrorical Music Srate
Ensemble of Istanbul, Ahmer Özhan is
considered to be one of the best soloists
in rhe field of classical and mysrical
music. He appears in concerrs within
Turkey as well as abroad.

Selected works from Turkish Sufı Music
Solist: AHMET 0ZHAN, soloist

ISTA N BU L TARIHI
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Katkılarından dolayı /ŞIKLA R HOLDING A.Ş.rıe ıqekkür ederiz.
We are grateful to IŞIKLA R HO�DING A.Ş. for their contributiom.

Tarihi Türk Müzigi Toplulugu
unutulmaya yüz tutan, yüksek sanat
degeri taşıyan Türk Tasavvuf Müzigi
ve Mehter Müzigi'ni kendine özgü
•
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üslub ve icra özellikleri ile ortaya
koymak, tanıtmak, kaynak inceleme ve
araştırmaları yaparak arşivlerin tozlu
raflarından günlük sanat etkinliklerine
aktarmak amacıyla, 1 99 1 yılında Kültür
Bakanlıgı Güzel Sanatlar Genel
Müdürlügü tarafından kuruldu. Daha
önceleri de bu amaca yönelik
çalışmaları bulunan Ahmet Özhan'ın
genel yönetmen oldugu topluluk aynı
düşünceleri benimseyen sanatçılardan
oluşturuldu. Bu sanatçılar topluluk
kurulmadan önce de bir arada
çalışmalarını sürdürmekteydiler. Bu
beraber çalışmaların sergilenen
ürünleri 1 980 yılından beri katılmakta
oldukları Konya Mevlana l htifalleri,
1 984'den itibaren verdikleri klasik ve
tasavvuf müzigi konserleri ile
Uluslararası Istanbul Festivalierindeki
etkinlikleridir. Bu çalışmalar 1 99 1 'den
sonra topluluk çatısı altında
sürmektedir.
• The Turkish Hiscorical Music

Ensemble was founded in 1 991 by the
Miniscry of Culcure, General Direccorate
of Fine Acts w ith the ai m of presenting
Turkish mystical music and the
Janissary music, which in spite of their
high artistic level were partially
forgorcen, according to their original
sryles and parcicularity in execution, to
make them universally known and, co
conduct studies and research by
bringing them out of duscy archives and
incorporating them in daily activities.
Ahmet Özhan was appointed the
director of the ensemble comprising
musicians sharing the same ideas arid
ideals. The members were aleeady
performing cogecher in many evencs

such as che annual commemoracion
ceremony of Mevlana at Konya si nce
1 980, classical and myscical music
concercs since 1 984 and concercs within
the Incernational Istanbul Music
Festivals.
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KÜLTÜR BAKANLI G I iSTANBUL DEVLET
TÜRK MÜZiGi TOPLULUGU

MINISTRY OF CULTURE TURKISH MUSIC
STATE ENSEMBLE OF ISTANBUL
N ECDET YAŞAR
Sanat Yönetmeni: NECDET YAŞAR, Arciscic Director
--------1 Devlet Sanatçısı Scace Areise
AYLI N ŞENGÜN, ses voice
• Tanburi Cemil Bey'in üslubu, sanatı
ILHAN YAZI Cl, ses voice
ve taksimleri üzerine yaptığı
YURDAL TOKCAN, ud
araştırmalar, hocası Mesud Cemil ile
on yıl süren çalışmaları sonucunda
GÖKSEL BAKTAGI R, kanun
kendine özgü bir stil yaratan Necdet
Yaşar, virtüözlüğünün yanısıra Türk
müziği ses sistemi konusunda
başvurulacak birkaç kişiden biridir.
Türk müziğinde unutulmaya yüz
tutmuş ve icrası güç olan birçok
makamı araştıran Necdet Yaşar,
bunları başarıyla sergileyen uzman bir
yorumcudur. Türk müziğinde önceden
hazırlanmadan, o anda doğaçtan
seslendirilen bir form olan Taksim'de
son derece usta olan Necdet Yaşar,
bu formun sayılı icracılarından biri
olarak kabul edilmektedir.
Necdet Yaşar, Washington
Üniversitesi'nde tanbur dersleri verdi.
Tanburi Cemi/ Bey
Toronto, Seul, Durham (Ingiltere) ve
Neva Peşrevi
Columbia üniversitelerinde düzenlenen
Buhuri-zade Mustafa ltri Efendi
müzikoloji kongrelerine davet edildi;
Neva Kar "Ey gülbGn-i iyş mi demed saki-i gül'izar kG"
solist olarak Türk müziğini başarıyla
Taksim
temsil etti, birçok Avrupa ülkesinde
Buhuri-zade Mustafa ltri Efendi
konserler verdi.
Bestenigar Beste "Gamzen ki ola saki-i çeşm-i siyeh mest"
Taksim

• Necdet Yaşar, through his research on

Buhuri-zade Mustafa ltri Efendi
Acemaşiran Yürük Semai " Bileydi dil gibi dilber gam-ı cihan nicedir"

Tanburi Cemi! Bey's sryle, musicianship

Tanburi Emin Ağa
Acemaşiran Yürük Semai
İ/ya
Sazkar Ağır Semai "Nice bir bülbül-i nalan gibi feryad edeyim"
Tanburi Ali Efendi
Rast Şarkı "Anlatayım halimi dildare ben .. "
Selahattin Pınar
Rast Şarkı "Yalnız benim ol el yüzüne bakma sakın sen..."
Solist: İlhan Yazıcı, soloisc
Ara Incermission

and art of improvisarion (Taksim) as well
as through his ten years of studies with
Mesud Cemil, has developed a very
personal style and vircuosiry. He is
considered to be one of the leading
expert on Turkish music. He also
conducred research on many modes of
the Turkish music, which are very
diffıcult to execute and almost forgotten
and he performed them with skill and
virtuosiry. Necdet Yaşar is an expert on
the Taksim (improvisation) and he is

Saz Eserleri lnstrumental works
Göksel Baktagir, kanun - Yurda! Tokacan, ud

considered to be one of the best

Göksel Baktagir
Eveara Saz Semai

music. Necdet Yaşar has raughr

Lem'i Atlı
Hüseyni Şarkı "Zaman olur ki anın hacle-i visalinde... "

performers of this form of che Turkish
"ranbur" (a long-neck lure wirh a
hemispherical body) ar che Washington
University and has been invired ro
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musicology congresses at universities i n

Münir Nurettin Selçuk
Hüseyni Şarkı "Duman lı başları göklere ermiş..."

Toronco, Seoul, Durham (Britain) and
Columbia and has gaven solo concerts in

Saadetlin Kaynak
Hüseyni Şarkı "A�Iarım ça�lar gibi"
Solist: Aylin Şengün, soloist

various European councries.

ISTANBUL DEVLET
TÜRK MÜZIGI TOPLULUGU

Selahattin Pınar
Kürdi1ihicazkar Şarkı "Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır ... "
Güfte Lyrics by M. Nafiz Irmak

TURKISH MUSIC STATE

Yorgo Bacanos
Kürdi1ihicazkar Şarkı "Neşeyle geçen ömrümü eyvah keder ettin"

ENSEMBLE OF ISTANBUL

Onbeş kadrolu, beş konuk sanatçıdan
oluşan, bir icra ve yorum grubu olan
Kültür Bakanlı�ı Istanbul Devlet Türk
Müzigi Toplulu�u ney, tanbur, kemençe,
ud, kanun, kudüm ve bendir gibi
geleneksel Türk çalgılarını
kullanmaktadır. Topluluk, Türk müzigi
repertuarındaki klasik formları, neo
klasik eserleri usul, makam, Türk
müzi�i ses sistemi ve kendine özgü
tavırlara azami baglı kalarak icra ve
yorumlama amacından hareket
etmektedir. Programlarında geniş bir
repertuardan seçilmiş klasik ve tasavvuf
şarkı ile klasik saz eserlerinin yanısıra
icrasi hüner gerektiren, yüksek sanat
de�eri taşıyan modern anlayışla yazılmış
saz eserlerine de yer vermektedir.
1 987 yılından beri faaliyetini sürdüren
Kültür Bakanlı�ı Istanbul Devlet Türk
Müzi�i Toplulu�u'nun genel sanat
yönetmenligini Devlet Sanatçısı
Tanburi Necdet Yaşar yapmaktadır.
•

Zeki ArifAtaergin
Kürdi1ihicazkar Şarkı "Söyle neden a�ladın neler geldi başına"
Güfte Lyrics by N. H. Orik
Taksim
Cevdet Çağla
Nihavend Şarkı "Bana bir zalimi Leyla diye sevdirdi felek... "
Güfte Lyrics by F. Ş. Yersel
Yesari Asım Arsoy
Nihavend Şarkı " Yaz geldi cicim e�lenelim zevk edelim gel..."
Topluluk The Ensemble
26.6. 1 995,

Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 2 1 .30

Ararürk Culrural Centre, Concerc Hall, 9.30 pm

Katkılarından dolayı iSTANBUL TICA RET ODASJ'na tqekkür ederiz.
Wt are grateful to JSTANBUL CHAMBER OF COMMERCE for their contributions.

• A performance and i ncerpretation

ensemble, the M inistry of Culture
Turkish Music State Ensemble of
Istanbul is formed of 1 5 permanent and
fıve guest musicians and uses the
Turkish traditional instruments such as
.

ney (end-blown flute), tanbur (a longneck lure with a hemispherical body),
kemençe (three-string bowed lute), ud
(lure), kanun (a Turkish zither), kudüm
(small pairs of ketdedrums) and bendir
(a circular single-headed frame drum).
The aim of the ensemble is to perform
and execute the classical forms and the
neo-classical works of the Turkish music
repertoire in conformity with their
original style. Their programmes
include vocal and instrumental classical
and mystical music as well as
concemporary instrumental works of a
high arristic value.The Turkish Music
State Ensemble of Istanbul was founded
in 1 987 and its artistic director is
Necdet Yaşar, a State Artist.
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KÜL TÜR BAKANLIGI iSTANBUL DEVLET KLASiK
TÜRK MÜZiG i KOROSU

MINISTRY OF CULTURE TURKISH CLASSICAL MUSIC
STATE CHORUS OF ISTANBUL .
Prof. Dr. NEYZAT ATLIG, şef conducror
Dr. ALl RlZA KURAL, soloisr
EN DER ERGÜN, koro müdürü ve şef yard. chorus manager and assiseant conducror

Bu Konser Tanburi Mustafa Çavuş'un (?- 1 745?) eserlerine ayrılmıştır.
This Concerc is dedicaced ro Tanburi Mustafa Çavuş (?-1 745 ?).
27.6. 1 995,

Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 2 1 .30
9.30 pm

Ararürk Culrural Cenrre, Concert Hall,

•

Katkılarmdan dolayr ALi RlZA ÇARMIKLI-ÇARMIKLI HOLDİNG A.Ş. ne tqekkür ederiz.
We are gratefu/ to ALl RlZA ÇARMIKLJ-ÇARMIKLJ HOLDING A.Ş. for their contributiom.

Prof. D r. N EVZAT ATLIG
Devlet Sanatçısı Srare Artise
• Müzige kemanla başlayan Nevzat
Atlıg, Tıp Fakültesi'ni bitirdi, röntgen
ihtisası yaptı. Üniversite korosunda
keman çaldı ve koroyu yönetti.
Istanbul Radyosu Türk Müzigi ve I.B.
Konservatuarı lcra Heyeti şefligi yaptı,
Istanbul Radyosu Müdürlügü ( 1 95458) görevinde bulundu. Istanbul
Radyosu Küçük Koro'sunu
yönetirken, 1 963'de Mesut Cemil'in
vefatı üzerine Klasik Koro'nun
şefligine getirildi ve bu görevi 1 976'ya
kadar sürdürdü. 1 969'da kurulan Milli
Egitim Bakanlıgı Türk Müzigi
Komisyonu'na başkan seçildi, " 1 000
Temel Eser" Komisyonu ile TRT
Yönetim Kurulu üyeliklerinde
bulundu. 1 976'da Kültür Bakanlıgı
Devlet Klasik Türk Müzigi Korosu'nun
kurulmasıyla, koronun şefligine atandı.
1 98 1 yılında Kültür Bakanlıgı'nın
Klasik Türk Müzigi Başarı Ödülü ile
Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın 1 983
Türk Kültürüne Hizmet Ödülü'nü alan
Nevzat Atlıg, aynı yıl Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurulu üyeligine
seçildi. 1 984'de TRT Yüksek Kurulu
üyesi, 1 985'de profesör oldu; 1 987'de
Devlet Sanatçısı ünvanını aldı.

10/

Prof.Dr.Nevzat Atlı� aynı zamanda
ITÜ Türk Müzi�i Devlet
Konservatuarı ö�retim üyesidir.
• Nevzat Atlığ, a graduate of the

Faculty of Medicine with a Master's
degree in radiology, started his musical
education with the violin. During his
university years he played violin in the
university chorus as well as conducting
it. He conducted the Turkish music
ensembles of the Istanbul Radio as well
as the Municipality Conservatoire and
from 1 954 ro 1 958 he was the direcror
of the Istanbul Radio. He conducted the
Classical Choir from 1 963 to 1 976. He
was the president of the Commission for
Turkish Music, formed by the Ministry
of Educari on and was also a member of
che board of "The 1 000 Basic Works" as
well as of che Turkish Radio-Television
Corp. In 1 976 he was appointed the

kurucusu olan Devlet Sanatçısı Prof.
Dr. Nevzat Atlı� koro şefi ve sanat
kurulu başkanı olarak yönetmiş; şef
yardımcılı�ı görevini ise, önce
Mefharet Yıldırım, daha sonra da 1 984
yılından itibaren Ender Ergün
üstlenmiştir.
Bu amaçlar do�rultusunda yıllardan
beri Atatürk Kültür Merkezi'nde her
pazar günü halka verdi�i haftalık
konseriere ek olarak radyo ve
televizyon programiarına katılmakta;
üniversite ve akademilerin yanısıra
uluslararası kongre ve
sempozyumlarda konserler vermekte,
kaset ve CD'Ier doldurmaktadır.
Ayrıca yirmi fasikülden oluşan nota da
yayınlamıştır. Koro yurtiçindeki
etkinliklerinin yanısıra Almanya,
Tunus, Cezayir, Mısır, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'ne turneler
yapmıştır.

conductor of the Turkish Classical
Music State Chorus, newly founded by

• The Classical Turkish Music State

the Ministry of Culrure. In 1 9 8 1 Nevzat

Chorus was founded by the Ministry of

Arlığ received the "Accomplishment in

Culture on 1 5 November 1 97 5 with the

Turkish Music" award of che M inistry of

aim of a perfecr execution and

Culrure as well as the "Services

performance of che dassic repertoire of

Rendered to Turkish Culture" award of

Turkish music which forms one of the

the Turlcish National Culrure

most important parrs of che national

Foundation in 1 982. The same year he

culture, to transmit this form of art

was appointed to Atatürk Cultural,

properly to future generations and to

Linguistic and History High

promote and propagate the classical

Commission and in 1 984 he became

Turkish music in the country as well

member of the Turkish Radio

abroad. Since i ts foundation the chorus

Television High Commission. In 1 985

is conducted by the State Artise Prof.Dr.

he became a Professor and in 1 987 he

Nevzat Arlığ who is che chorus master

received the rirle "Stare Artisr". Prof. Dr.

as well as che artistic direcror. The

Nevzat Arlığ is also on the reaching

assistant chorus master' s task was first

staff of the ITU Turkish Music Srare

assumed by Mefharer Yıldırım and then

Conservatoire.

by Ender Ergün, starting from 1 984.
The chorus gives i ts usual public

ISTA N BUL DEVLET KLAS I K
TÜRK M ÜZIGI K O ROSU
TURKISH CLASSICAL MUSIC
STATE CHORUS OF ISTANBUL

Devlet Klasik Türk Müzi�i Korosu,
milli kültürümüzün çok önemli bir dalı
olan müzi�imizin klasiklerini en üst
düzeyde icra ve temsil etmek, bu
sanatı gelecek nesillere gerekti�i gibi
aktarabilmek ve klasik Türk müzi�ini
yurtiçinde ve dışında tanıtarak
yaygınlık kazanmasını saglamak
amacıyla Kültür Bakanlıgı tarafından I S
Kasım 1 975 tarihinde kurulmuştur.
Koroyu bugüne kadar, aynı zamanda
•

concerts every sunday at the Atatürk
Cultural Centre, appears on television
and makes radio programmes and
performs in universities and academies
as well as at international cangresses and
seminars. lt also recorded many CDs
and cassettes and published many scors.
The Turkish Classical Music State
Chorus has roured extensively in Turkey
and performed in Germany, Morocco,
Algier, Egypt and Turkish Republic of
Northern Cyprus.

M USTAFA ÇAVUŞ (Tanburi-Aşık)
Kadıköylü Mehmet Efendi'nin oğlu
olan büyük şarkı bestekarı Mustafa
Çavuş'un Istanbul'da dogduğu, yine
Istanbul'da 1 745 yıllarında öldügü
tahmin edilmektedir. 1 733 tarihli bir
güfte dergisinde ismi vardır. Lale Devri
( 1 7 1 8- 1 730) bestecisi ollan M ustafa
Çavuş, Enderun'dan yetişmiş ve
padişah yaverlerine mahsus "Çavuş"
ünvanını almıştır. Enderun'da tanbur
çaldığı da muhakkaktır. Halk edebiyatı
tarzında şiirler yazmış ve bunlarda
"Tanburi" mahlasını kullanmış; bu
yüzden "Aşık", yani saz şairi olarak da
anılmıştır. Güftelerinin çoğu
kendisinindir. Büyük formda eserler
de bestelemiş ancak şarkıları ile ün
yapmış ve şarkıları ikibuçuk yüzyılı
aşkın süredir hala çalınıp,
söylenmektedir.
Ölümsüz ve dahi bir bestaci olan
Mustafa Çavuş'un üslubu son derece
zarif, şuh, samimi, biraz içli, nükteli ve
akıcıdır. Büyüleyici çok güzel
nagmelerle örülü şarkıları büyük
ragbet görmüş ve sevilmiştir. 35
şarkısının "Aranağmesi"ni Dr. Suphi
Ezgi, çok sevilen "Dök zülfünü .." diye
başlayan şarkısının "Aranağmesi"ni de
Udi Nevres Bey yapmıştır. Hacı Arif
Bey'den önce gelen şarkı
bestecilerinin en önemlisi olarak kabul
edilebilecek M ustafa Çavuş'un
elimizde 28 makamdan 64 eseri
bulunmaktadır.

1 88

G E LE N E KS E L M U Z I K

l l{

\ 1 > 1 1 1 ( ) :\ \ 1

\l l ' d <

ORBESTRA & ANATOLlA
ORBESTRA

ORBESTRA ODA TOPULUGU

PAUL BEYAN, trombon-vurma çalgı crombone-percussion

ORBESTRA CHAMBRE ENSEMBLE

PATRICIA CUBEROS, ses voice

• Onbeş müzisyene kadar çıkabilen
ve temelde 20. yüzyıl müzigini
yorumlayan Orbestra Oda Toplulugu
ayrıca, özellikle topluluk için
bestelenmiş eserleri, etnik müzik,
dogaçlama ve erken müzik gibi
geleneksel batı müziginin dışında kalan
kaynaklardan esinlenilerek yapılan
bestelere de programlarında yer
vermektedir. Orbestra'nın eser sipariş
verme politikası besteci lerin ve
yerumcuların tasarım döneminden
gösteriye kadar beraberce fikir
geliştirme olanagını vermektedir.
Topluluk üyeleri otuzdan fazla ülkede
müzik araştırmaları yapmış ve çeşitli
müzik kültürle ri konusun daki
bilgilerinin çagdaş müzigin yaratılması
ve yorumunda nasıl
degerlendirilebilecegi konusunda çok
çaba ve zaman harcamışlardır. Klasik
egitimlerinden dolayı birçok ve çeşitli
etnik müzik çalgısını çalabilen ve
etkileyici bir yorum stili geliştiren
topluluk üyeleri, gerektiginde en
karmaşık parçayı bile ezbere
çalabilmektedir. Yeni bestelere degişik
dogaçlama biçimlerini katmakta ve bu
yaratıcı gelişime diger sanat formlarını
dahil etmektedirler.
Orbestra Oda Toplulugu, Brodsky
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile 1 993
Schleswig Holstein Festivali'nde
yaptıgı işbirliginin yanısıra birçok
sanatçı ve toplulukla da çalışmıştır.
Orbestra ayrıca müzik ve filmi içeren
Bosna ile ilgili "Ateşin Çocukları" adlı
bir proje üzerinde çalışmaktadır.

KEVIN MURPHY, klarnet-vurma çalgı clarinec-percussion
CATHY RIMER, viyolonsel cello
JUB, kontrbas double bass
LIZ COWDREY, keman-fagot-ses violin-bassoon-voice
PETER COWDREY, piyano-vurma çalgı piano-percussion
JOHN MURPHY, flut-ses fluce-voice
_______________________--_____------------1
SARAH M U RPH Y, fl ute -ses fl u ce-voice
-------ı
TANERA DAWKINS, viyolonsel cello
-------�
REBECCA VAN DER POST, keman violin
-------ı
ANATOLlA
-----------___._ __ ______--___--------�
. __ _
I H SAN OZG E N , kemençe-tan bu r
--------1
NEVA ÖZGEN, kemençe
-------1
AHMET KAYA, ney
--------1
REFIK KAYA, rebap-kudüm
-------�
MEHMET BITMEZ, ud
--------1
AHMET CENNETOGLU, kanun
-------�
AMIR ATEŞ, ses voice

• Orbescra Chamber Ensemble is a

flexible ensemble of up to 1 5 players
dedicated mainly to the performance of
20th century music. Their programmes
include established 20th century
repertoire and new works written
especially for the group, as well as
music inspired by sources outside che
Western Classical Tradicion such as
ethnic music, improvisation and early
music.
Orbestra has a commissioning policy
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Transdanubian Swineherds' Music

Keman ve Orbestra için Keman Konçertosu
Concerco for Violin and Orbestra
Solist: Rebecca Van der PoJt, soloist

Ara lntermission
Okapi ll
Alevler Ortasındaki bir Bahçe A Garden Amidst Flames
(Dünyadaki ilk seslendirilişi World premiere)

that enables compesers and performers
to develop i deas together from
canception through to performance.
Members of the group have researched
music in over 30 counrries and have
devored much time ro exploring how
their knowledge of many musical
cultures can enhance the creation and
performance of contemporary music. As
well as their classical skills they play a
multitude of ethnic instruments and
they have developed an exhilarating

Bu konserde iki ayrı kültürden gelen, lhsan Özgen yönetimindeki Anatolia toplulugu
performance style with a commitmenr
ile Orbestra Oda Toplulugu'nun müzisyenleri bir araya gelerek dogu ile batının,
ro playing even the most complex music
Avrupa ile Asya'nın birleştigi yerde ve Aya Irini'nin olaganüstü atmosferinde Ingiliz
from memory whenever possible. They
besteci Peter Cowdrey'in "Aievler Ortasındaki Bahçe" adlı eserinin dünyadaki ilk
have i nrroduced various forms of
seslendirilişini gerçekleştirecekler. Programda ayrıca Peter Cowdrey'in, Türkiye'de
improvisation inro new works and
ilk kez yorumlanacak besteleri de yer alacaktır. Bu eserler Orbestra'nın bütün
i ncorporated other art forms organically
dünyada yaptıgı geziler ile Bela Bartok'un deriemiş oldugu halk ezgilerinden
inro their creative process.
esinlenilmiştir. Macar yaylı çalgılar topluluklarının müzigi, Afrikalı Pigmeler'in şarkıları
Orbestra Chamber Ensemble has
ve Kolombiya'nın yagmur ormanlarının sesi, egzotik çalgılar eşliginde yankılanacaktır.
worked with a number of other artists,

East meets West: A collaboration between İ hsan Özgen's Anatolia and the Orbestra
Charnber Ensemble in which, musicians from two differenr culrures meet at the
crossroads of Europe and Asia. The ensembles perform cogether in a unique world
premiere "A Garden Amidst Flames" in the extraorinary atmesphere of the Hagia
Eireni. The concert also presenrs an exciting programme of fırst performances in
Turkey of works by the English composer Peter Cowdrey. These works are inspired

including the Brodsky Sering Quarcet at
the 1 993 Schleswig Holstein Festival.
The emseble is also currently i nvolved
in "Children of Fire", a collaboration
between music and film areund
workshops and performances in Bosnia.

by the worldwide travels of Orbestra Chamber Ensemble and also by folk
transcriptions of Bela Bartok. The sound of Hungarian String Bands, African
Pygmy chanrs and the rainforests of Colombia can be heard alongside many exetic
instrumenrs.
28.6. 1 995,

Aya Irini Müzesi,

1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7.00 pm

Katkılarmdan dolayı TORKIYE ZIRAAT BANKASI'na te;ekkür ederiz.
We are grateful to TVRKIYE ZIRAAT BANKASI for their contributions.
The
:mm British
mm: ilimcil
Bu konser The British Council'in i;birli?,iyle gerrekle;tirilmi;tir.
This concert has been realised in cooperation with The British Council.
•••••••

ANATOLlA
Anatolia, müzik yönetmeni lhsan
Özgen'in kırk yıla ulaşan bir süreç
içindeki çalışma ve birikimlerinin
getirdiği müzik görüşünün ve
anlayışının yansıdığı bir topluluktur.
Batıdan doğuya doğru adım adım
değişen, aynı zamanda birbiri içinden
gelişerek yeşeren müzik türlerinin
kıvrımları ve mozayiği içindeki sanat
atmosteri topluluk yönetmeni l hsan
Özgen'in ve topluluk üyelerinin
yorumlarını etkilemiştir. Anatolia'nın
müziğinin temeli Anadolu'da oluşmuş
ve gelişmiş müzik türleridir.
Topluluğun müziğinde yazılı eserler ve
doğaçlamalar iki önemli grup olarak
ele alınmaktadır. Yazılı -yani daha
önce bestelenmiş veya anonim
eserlerin yeniden seslendirilişinde
ritmik ve melodik değişimierin
varlığıyla birlikte yeni çizgiler
oluşturulmakta; bazan bir çalgı ön
plana çıkarken, diğerleri dikey ve
yatay pedallarla melodiyi
zenginleştirmektedir. Insan sesi
genellikle orkestra içinde bir
enstrüman gibi düşünülmektedir.
Bilinen müzik parçalarının yeni
•
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uyarlamaları toplulugun yönetmeni
lhsan Özgen tarafından yapılmakta ve
seslendirilmekte, buna ek olarak diger
üyelerin kendi yorumlarını
katmalarıyla eser, yeni bir görünüm
kazanmaktadır.
Anatolia, dünya müziginin ortak
kullanıldıgı bir düzeye ulaşma çabası
içindedir. Bu nedenle, vatanı ne olursa
olsun, bünyesine uygun her çalgının
grup icrasına koşut bir biçimde
katılımını ve kullanımını amaçlar; aynı
anlayış içinde yabancı icracıları da
müzigine katarak böylece uluslararası
olma niteligini de ortaya koymaktadır.
• Anatolia is an ensemble which

reflects the musical view and philosophy
of irs music director İ hsan Özgen, who
has an accumularion of musical
knowledge and experience of 40 years.
The leader and the members of che
group have of course been influenced by
the armosphere creared by the music
which changes step by step from Wesr
ro East as well as by che development
and flourishmenr of new musical sryles.

i mportanr parts of the music of the
ensemble: In case of the re-execurion of

PETER COWDREY

Henüz üç yaşındayken ilk beste
karalamalarını yapan Peter Cowdrey,
Oliver Knussen ile bestecilik egitimi
ones) new inrerprerarions are creared
gördü ve Winchester Koleji ile Trinity
rogerher wirh modifıcarions ro rhyrhm
Kolej (Cambridge) için müzik bursu
and melody and, sametimes when one
kazandı. lik operası Zeller de
insrrumenr is more dominant, rhe orher
Cambridge'de sahnelendi. Daha sonra
insrrumenrs enrich the melody wirh
verrical and horizonral ornamenrs. In the güney Pasifik'te Tonga Krallıgı'ndaki
Atenisi Üniversitesi'nde gösteri
ensemble the human voice is generally
sanatları bölümünü kurdu; orada ikinci
considered also as an insrrumenr. New
bir opera yazdı ve sahneledi, ayrıca
rranscriprions of known musical pieces
are made and performed by İ hsan Özgen, Warrior Pasifik plak şirketi için Tonga
müzigini içeren bir plak yaptı.
the musical director of the ensemble bur
Ingiltere'ye dönüşünde, dünya müzigi
in addirion, the musicians conrribure
konusunda araştırmalar yapan ve
wirh rheir own inrerpretarions which
yorumlayan Orbestra toplulugunu
give each work a new aspecr.
Anarolia's efforrs are direcred rowards an kurdu. Birçok oda toplulugu için eser
achievemenr where the world music will besteledi ve Mussorgski'nin bitmemiş
eserlerini tamamladı ve
commonly be used and for this reason,
orkestrasyonunu yaptı. 1 993'de
the participation of all kinds of
Güney Amerika'da, yerel müzik
insrrumenr suirable ro irs formarion,
malzemesini kullanan besteciler için
wirhour raking inro considerarion irs
bir seri kurs düzenledi. Peter
counrry of origin, is accepted in the
Cowd�ey Londra Cemaat Operası
ensemble as long as ir is played
daimi bestecisidir.
according ro Anarolia's rules. In the
che wrirten reperroire (used in the sense

•

of previously composed or anonymous

The music of Anarolia is based on the

same comexe rhe ensemble always

musical sryles formed and developed i n

welcomes foreign artists ro rake part in

• Peter Cowdrey scrawled down his

Asia Minor (Anarolia). Wrirren works

irs music, rhus giving Anarolia an

fırsr fıve-bar composition ar the age of

and improvisarions form the rwo

international characrer.

three. Larer he srudied composirion wirh
Oliver Knussen and won music
scholarships ro Winchesrer College and
Triniry Colleges Cambridge, where his
fırsr opera Zeller was performed. He
rhen travelled ro the South Pacifıc where
he ser up rhe performing arts
department at Arenisi University in the
kingdam ofTonga. There he wrore and
staged a second opera and produced a
record of Tongan music for Warrior
Pacifıc Records. On his rerun to
England he founded the group Orbesrra
which researches and performs music
from around the world. He has carried
out commissions for various chamber
groups, complered and orchesrrared
unfınished works by Mussorgsky. In
1 993 he gave a series of workshops in
South America for compasers working
wirh indigenous marerial. Peter
Cowdrey is composer in residence wirh
London Communiry Opera.
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Peter Cowdrey 1 990-9 1 yıllarında
besteledigi bu eserini şöyle açıklıyor:
Bu eserim Bela Bartok'un 1 936'da
yapmış oldugu köylü müzikleri
kayıtlarına dayanmaktadır.
Kemancıların virtüozlügünü sanki
sınamak isteyen üç telli ve basık
köprülü viyolalar ve rustik baslardan
oluşan Macar yaylı çalgılar
topluluklarının seslerinden
esinlenilmiştir. Orta bölüm, tabancayla
üç polisi vuran bir mahkumu konu
alan, yarı hamasi yarı saçma bir
şarkının çevresinde geliştirilmiştir.
1 . Csutorotkon virradora,
(Perşembe günü şafak vakti)

Raultom egy pej csikora;
(Kestane rengi bir taya bindim.)

Azon hajtottam a tinot
(Üzerine kolanları gerdim)

ind a harom daruszorut
(üçü de çelik grisi.)

2. Egyet adtam a bironak
(Birini adalete verdim)

Masikat a fobironnk,
(Bir diğerini yargıca)

Harmadikat az alispannak
(Üçüncüyü de ast teğmene)

Hogy konnyebben szabaduljak
(kısa zamanda serbest kalayım diye.)

3. Konnyeben is szabadultam
(Sahiden de hemen serbest bırakıldım)

Fejervarnak elindultam
(Fejervar'a doğru yola koyuldum)

Fejervari fogadonal,
(Fejervar hanmda)

Kilenc zsandar elem beall,
(Dokuz jandarma önüme çıktı)

4. Azt kerdezik. mi a nevem
(Adın ne diye sordular)

Hol az utazo levelem?
(Pasaportun nerede?)

Dolmanyomat kigombolom,
(Ceketimi açtım)

Levelemet megmutatom
(Pasaportumu çıkarttım)

5. Eles kes a bal kezembe,
(Sol elimde keskin bir bıçak)

Toltott pisztoly jobb kezembe
(Dolu bir tabanca sağ elimde)

Harmat mindjart fejbe lottem
(Bir anda üçünü kafasından vurdum)

danstan sonra konçertonun merkezi
yapısı oluşturulur. A�ır, yükselen ve
giderek hızlanan gamın uzun bir
Haladjake vagy megalljak
kreşendo ile vurgulanması sonucu
(Kaçayım mı yaksa yerinde mi kalayım)
kurulan bu yapı, Bartok'un dansının
Ha szaladok, fejbe lonek
tersine işlenmesini temel alır. Erişilen
(Kaçarsam beni kafamdan vuracak/ar)
yogun aniatımlı doruk, eserin
Ha megallok, megkotoznek
bütünündeki iki odak noktasından
(Durusam beni bağlayacak/ar)
biridir. Sonra müzik, bölümün
başlangıcındaki do�l sesiere ve
Bu beste aslında sadece Orbestra için
sonunda boş Mi teline döner.
bestelenmişti ve daha sonra 1 992'de
3. Bölümü tahta üflemeli çalgılar,
Orbestra ve Brodsky Dörtlüsü için
dairesel bir temayı kanon biçiminde
yeniden düzenlendi. Eser, tıpkı
çalarak başlatır. Bir süre sonra buna
hünerlerini göstermek isteyen iki
keman da katılır ve bir kararsızlık
çingene kemancı gibi birbirini sınayan
anından sonra gürültülü bir dansa
iki virtüöz kemancı içindir.
önderlik yapar; bu da aslında
konçertoyu başlatan koralin bir
Keman ve Orbestra için Keman
degişimidir. Bunun üzerine üfleme
Konçertosu ( 1 994)
çalgılar, birinci bölümdeki fügün
Bu eserin fikri ve kuruluşu 1 994 Mayıs coşkulu bir versiyonunu duyurur.
Müzik koralin glissando (kayan)
ayında Suffolk'un Aldeburgh
versiyonu üzerine oturan dengesi
kumsalında yürürken aklıma geldi. Bu
azalır ve birinci bölümün Mikro-tonal
konu üzerinde altıay çalışarak
kaosunun belirişi, konçertonun ikinci
konçertoyu Aralık başlarında
odak noktasına yol gösterir. Ikinci
tamamladım. Eser ardarda çalınan ve
bölümün odak noktasını oluşturan
herbiri onar dakika kadar süren üç
pasajın antitezi (karşı tezi) olmakla
bölümden oluşuyor.
birlikte bu pasajda da aynı malzeme
1 . Bölüm, daha 1 7 yaşında iken bir
degerlendirilir. Viyola alçalan gamı
deneme olarak besteledigim bir
duyururken, keman Bartok
koralin üç değişik anlatımı ile başlar;
bunlar azalan, ya da yükselen dörtlü ve düzenlemesini işler ve sonuçta viyola
tarafından izlenerek zarif bir kanon
altılı seslerle ortaya çıkan kaotik
(karmakarışık) gam pasajlarıyla degişir. oluşturulur. Geri plandaki baslarda
gürültülü bir dans özetlenir ve
Bölümün büyük bir kısmı agır
malzemeler eglenceli bir şamata
tempoda ve aşırı sakinliktedir; ancak
halinde dogaçlamalar gibi oraya buraya
üçte ikilik kısımda, tüm gücü baskı
fırlatılır. Konçerto, bölümü başlatan
altında tutulan bir füg belirir. Bunu,
dairesel tema ile yüksele yüksele sona
bütün ses ve ritmin yüklü olduğu
mikrotonal bir pasaj izler. Kemanın bir erer. Son bölüm 5/3'1ük bir ritmle ele
anlık parıltılı belirişinden sonra da tüm alınmıştır; ancak bazı kısımlarda ölçü
tümüyle bitiş çizgilerinde asılı kalır.
topluluk korale döner. Bölümün
Konçertonun bir diger özelliği de
sonundaki mikrotonal pasaj ise,
mikro-tonların değişken kullanımıdır.
baştakinin geriye doğru sıralanmış
Konçerto Rebecca Van der Post için
şeklidir. Bölümün tamamında keman
yazılmış ve ona ithaf edilmiştir.
yanlızca -bu çalgının en kalın teli olanSol telinde çalar. Boş Sol telinin sesi
de tekrar edilen bir özelliktir.
O kapi ll ( 1 995)
2. Bölüm yanlızca keman için
Okapi, orta Afrika'nın yağmur
düzenlenmiştir; kemanın -en ince teli
olan- Mi ile başlar ve bu kez puandorg ormanlarında bulunan ancak. Londra
Hayvanat Bahçesi dışında, ender
(ses uzatma) tekrar edilen özelliktir.
olarak görülebilen ve zürafanın
Bölümün başlangıcı doğal seslerin
oldukça uzak bir akrabasıdır. Bir
sergilenişi ile doludur. Sonra müzik
uzman okapiler ormanda aylarca takip
vahşi ve düzensiz bir dansa dönüşür;
etmiş, hareketleri ve alışkanlıklarını en
bu dansta, Bartok'un bir Türk
ince ayrıntısına kadar belgelemiş ve
kemençe kaydı düzenlemesi
aslında, bir tanesini bile özel çevrenin
kullanılmıştır. Tıslama ile sona eren

6. Jaj Istenem mit csinaljak

(Ah Tanrım ben ne yapacağım)
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dışında görmemiştir. Okapi ll' de, Orta
Afrika'nın dini şarkıları ile flüt müzigi
üzerine dört tronbon için
Tromboncio Toplulugu için sipariş
edilen Okapi'nin malzemesi
kullanılmıştır. Bu malzeme sadece bir
eserin iskeleti olarak ve yagmur
ormanındaki şafak vaktinin büyüsünü
yakalamak amacına yöneliktir. Bu eseri
yazarken, onun gizemli köşeleri ve
kemerleri olan Aya I rini'de çalınacagını
da aklımdan h iç çıkartmadım.
Dolayısıyla Orbestra'yı, sahne dışında
ve görünmeyen, yavaş yavaş binanın
ortasında bir yaylıçalgılar dörtlüsü
olarak birleşen ve sonradan yeniden
ayrılan birkaç gruba ayırdım. Müzikte
Pigme'lerin dini şarkıları dahil
Afrika'daki çeşitli kaynaklar;
Kolombia'nın yagmur ormanlarında
yapmış oldugum kuş, kurbaga ve
böceklerin sesleri kullanılmıştır. Ayrıca
bir de tronbon için virtüöz bir bölüm
bulunmaktadır. Partisyonda ayrıca,
diger çalgıların kendilerini uydurmaları
gereken ve bu eser için düzensiz
mikro-tonal porteye akort edilmiş bir
Kolombiya marinbası ile çeşitli diger
Latin Amerika ve Afrika çalgıları da
yer almaktadır.
Alevler Ortasındaki bir Bahçe
Bu beste British Council'in ve Istanbul
ve Kültür ve Sanat Vakfı'nın mali
kaynakları ile Uluslararası Istanbul
Müzik Festivali için sipariş edilmiştir.
Esin kaynagı, l hsan Özgen'in Anatolia
toplulugu ile Orbestra Oda Toplulugu
arasındaki özgün işbirligi oldugundan
dolayı da ender bir eserdir. Her iki
toplulugun müzisyenleri bir yılı aşkın
bir süredir beraber çalışmış,
birbirlerinin kültürünü içlerine
sindirmişlerdir. Bu eserin bir diger
esin kaynagı da Aya Irini'nin
olaganüstü mimarisidir. Parça üç
bölümlüdür: 1 . Bölümde Anatolia ve
Orbestra tarafından yorumlanan,
aralarında Türk klasik müzigindeki
Taksim'e benzeyen bir dizi
dogaçlamanın yer aldıgı Türk ve diger
tasavvuf müzikleri. 2. Bölüm Türk
vurma çalgılarının ritmleri üzerine
kuruludur. 3. ve son bölümde ise
müzik, Aya Irini'nin üst galerisinde
bulunan ve izleyiciler tarafından
görünmeyecek olan müzisyenler

tarafından seslendirilecektir. Bu da,
tasavvuf anlayışında müzigin
planetierin sesini temsil ettigi
görüşüne bir atıftır. Müzikte Mikro
tonal ölçüler dahil Türk klasik müzigi
ve diger dünya müzikleri unsurları ile
uzun ritmik dönüşümler ve dogaçlama
tekniklerinin yanısıra çagdaş batı klasik
müzik geleneklerinin izleri
bulunmaktadır.
Konçerto Rebecca Van der Post için
yazılmış ve ona ithaf edilmiştir.
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iTÜ MEZUNLARI TÜRK MÜZIGi TOPLULUGU

ITU ALUMNI TURKISH MUSIC ENSEMBLE
Yöneten ve Solist: INCI ÇAYIRLI, Conductor and Soloist

I NCI ÇAY I RLI
Istanbul'da doğan Inci Çayırlı I.B.
Konservatuarı'nı bitirdi ve
Konservatuar lcra Heyeti ile Münir
Nurettin Selçuk'un korosunda uzun
yıllar görev yaptı; Istanbul
Radyosu'nda solist ve koro şefi olarak
çalıştı. Birçok Avrupa ülkesi ile
Azerbaycan, Kıbrıs ve Japonya'da
kültür temsilcisi olarak pekçok konser
verdi; Türk müziği ve hafif batı müziği
plakları doldurdu ve altın plak ödülü
aldı.
Klasik Türk müziğini en iyi icra eden
sanatçılardan biri olan ve 1 977
yılından beri kısa aralıklarla ITÜ Türk
M üziği Devlet Konservatuarı'nda
öğretim görevlisi olarak ders veren
Inci Çayırlı, 1 977-85 yılları arasında,
Osman Simav ve arkadaşları
tarafından kurulan ITÜ Türk Müziği
Korosu'nu çalıştırdı. Inci Çayırlı ayrıca
Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Türk
M üziği Korosu'nun şefliğini de
yapmaktadır.
•

Bu konserde lsmail Dede Efendi ile Klasik ve ;,�eoklasik Türk Müzigi eserlerinden
seçmeler yer alacaktır.
The concert programme will include selected works by Isınail Dede Efendi as well as
from the Classical and Neo-dassic repertoire.
29.6. 1 995,

Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu,

Ararürk Culrural Cenrre, Concerr Hall, 9.30 pm

2 1 .30

• Born in Istanbul, İ nci Çayırlı

graduated from the Istanbul
Municipality Conservatoire and for
many years she was a chorus member of
the Conservatoire Turkish Music
Ensemble as well as of the chorus of
Münir Nurettin Selçuk. She was a
soloist and chorus master at the Istanbul
Radio. She gave many concerrs in
Europe, Azerbaijan, Cyprus and }apan.
She has many recordings of Turkish
music and western lighr music and
received a Golden Record award.
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İ nci Çayırlı, considered ro be of the best

Chorus, which was founded in 1 974 by

performers of Turkish Classical music is

Osman Simav and friends, gathered

teaching at the Istanbul Technical

again in 1 988 ro ereare the ITU Alumni

University Turkish Music State

Turkish Music Ensemble. Composed of

Conservaroire s ince 1 97 7 . She

engineers and musicians, all graduates of

conducted the ITU Turkish Music

different departmenrs of the Istanbul

Cherus from 1 977 ro 1 98 5 . She is also

Technical University, the ensemble has

the conducror of Turkish Music State

been participating in the International

Cherus of Bursa.

Istanbul Music Festival sin,ce its
formation. The ITU Alumni Turkish

ITÜ M EZUN LARI TÜRK MÜZIGI
ITOPLULUGU
ITU ALUMNI TURKISH
MUSIC ENSEMBLE

1 974 yılında Osman Simav ve
arkadaşları tarafından kurulmuş olan
ITÜ Türk Müzigi Korosu üyeleri
1 988'de yeniden bir araya gelerek ITÜ
Mezunları Türk Müzigi Toplulugu'nu
kurdular. O yıldan beri Istanbul
Festivali'ne katılan ve Istanbul Teknik
Üniversitesi'nde konserler veren
toplulugun üyeleri ITÜ'nün çeşitli
bölümlerinden mezun olan mühendis
ve müzisyenlerdir. Yurtiçinde ve
dışında da konserler veren ITÜ
Mezunları Türk Müzigi Toplulugu'nu
kuruluşundan beri Inci Çayırlı
yönetmektedir.
•

• The members of the Istanbul

Technical University Turkish Music

Music Ensemble, under the guidance of
İnci Çayırlı -its conductor ever since i ts
formation- continues its activities in
Turkey as well as abroad.
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GAZELLER

"GAZELS" Poetry of the Sultans
Müzik Yönetmeni: KUDS I ERGUNER, Music Director

GAZEL'E DAI R...

YUSUF BI LGIN, ses voice
AZIZ BAHRIYELI, ses voice
FEVZI MISIR, ses voice
KUDSI ERGUNER, ney
NECIB GÜLSES, tanbur
MEHMET EMIN BITMEZ, ud

-

HÜSNÜ ANIL, kanun
BRUNO CAILLAT, bendir
Bu konserde Sultan ll. Murat, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni
Sultan Süleyman gibi şair padişahların gazelleri seslendirilecektir.
A concert programme selected from the poems written by Ortaman Sultans such

as

Murat Il, Mehmet the Conqueror, Selim I and Süleyman the Magnifıcent, which will
be sung ro the accompan iment of Turkish musical insrruments.
30.6. 1 995,

Aya Irini Müzesi,

1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7 .00 pm

i"
'-

EMLAK BANKASI
Katkılarından dolayı TORKIYE EMLAK BANKASI A.Ş. ne tqekkiir ederiz.
We are grateful to TORKIYE EMLAK BANKASI A.Ş. for their contributiom.

Divan Edebiyatı denilen aruz vezni ile
yazılmış edebiyatın en önemli
formlarından biri "Kaside" ve bu
formun bir bölümü olan "Gazel" dir.
Gazel yazmakta en büyük ustalardan
biri olan şair Fuzuli'nin
"Gazel, bildirir şairin kudreti;
Gazel arttırır nazımın şöhretin."
deyişinden de anlaşılacağı gibi Gazel,
şairin kudreti ve şöhretini belgeleyen
vazgeçilmez bir edebiyat türü olarak
Divan Edebiyatı'nın en zengin
konularından birini oluşturur.
Bugün Türk klasik müziğinin Kar,
Beste, Semai gibi formlarının ve
tasavvuf müziğinin Tevsih ve
Ilahi'lerinin sözleri divan şiirinin
gazellerinden seçilmiştir.
Bütün bu bestelerin yanısıra bu şiirler
ayrıca, ses ile emprovize (Taksim)
olarak her hangi bir ritme ve melodiye
bağlı kalmaksızın serbest olarak
okunmuş ve bu müzik türüne de,
şiirlerin özellikle "Gazel" formundan
seçilmiş olmasından dolayı da "Gazel
Okuma" denilmiştir.
Son deviriere kadar Hafız Osman,
Hafız Sami, Hafız Burhan, Esat
Geredeli gibi isimlerle anıralara
gömülen bu okuyuş şekli, radyo
evlerinin kurulması ve yapılan bazı
yenileşme hareketleri sonucu terk
edilmiş; değerli m üzik tarihçisi Yılmaz
Öztuna'nın deyişiyle "Adiliğe ve
ibtizale düşmeye müsait" kabul
edilerek unutturulmuştur.
Müzik ve edebiyat gibi iki büyük
sanatın özgürce birleştiği bu sözlü
taksim, müziğimizin en canlı ve eski
formu olmakla beraber, bugün bütün
müzik dünyasının arayışı içinde
olduğu doğaçlamanın
(emprovizasyon) zengin bir örneğidir
ve bu açıdan da m üziğimizin en
modern şekl idir. Son yıllarda haksızca
terk edilmiş olan bu müzik formunu
tekrar canlandırmak ve Divan
Edebiyatı'nın zenginliğini anımsatmak
amacı ile günümüzün tanınmış ve en
güçlü seslerine sahip hafızlarını bir
araya getirerek bir plak çalışması
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yaptım ve bir Avrupa turnesi
gerçekleştirdi m.
Özellikle kuruluş yıllarında batı
ülkelerini dehşete salan Osmanlı
padişahlarının çoğunun aynı zamanda
kudretli ve zarif birer şair olabileceği
bir tezat gibi algılanmış; hatta Voltaire
gibi büyük bir Fransız yazarı bile Rus
Çariçesi l l . Katerina'ya yazdığı
mektubunda Türklerin şairlerinin
olmadığını iddia etmiştir. Dünya
tarihinde, sanat ve sanatçıları teşvik
etmenin de ötesinde bizzat kendileri
de devirlerinin en güçlü şair ve
müzisyenleri ile yarışacak kadar eser
vermiş bu kadar çok devlet adamı ve
sultan Seyrek rastlanan bir olgudur.
Osmanlı tarihine özgü olan bu
zenginliğin anısına sadece Padişah
şairlerimizin Gazel'lerinden seçmeler
sunmayı amaçladım.
Kudsi Erguner
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AYANGiL TÜRK MÜZIG I ORKESTRA VE KOROSU

AY ANGIL TURKISH MUSIC ORCHESTRA AND CHORUS
Yöneten: RUHI AYANGIL, Conductor
OSMAN TÜZÜN,

renor

OSMAN ZIYAGÜL, bariton

baritone

Buhuri-zade Mustafa ltri Efendi ( 1 640- 1 7 1 2?) & Johan n Sebastian Bach ( 1 685- 1 750)
1 7. Yüzyılda bir Müzik Yolculugu A Musical Journey in the ı 7th Century
Buhuri-zade Mwtafa ltri Efendi ( 1 640- 1 7 1 2?)
Segah Tekbir (Osman Tüzün, tenor solo)
Segah Ayin'den Evfer ve Yürük Semai
Segah Salat-ı Ümmiye
Neva Kar "Ey gülbün-i ıyş midemed sakı-i gülizar ko?" (Güfte Lyrics: Hafiz-ı Şirazi)
Bestenigar Beste " Gamzen ki ola saki-i çeşm-i siyeh mest"
Bariton solo Osman Ziyagül, baritone solo
Nühüft Agır�emai "Mecbur-i aşkı oldugumu her gören bilir" (Güfte Lyrics: Hani/)
Segah Yürü k Semai "TOti-i mucize guyem ne desem laf degil'' (Güfte Lyrics: Hani/)
Ara Intermission
johann Sebastian Bach ( 1 685-1 750)
"Herr, unser Herrscher"
Johannes Passion'dan Koro Girişi Choir Prologue from Johannes Passion
Kantat 1 75 "Komm, heiliger Geist, Herre Gott" Ooh. Walter), Camata ı 7 5
Kantat 3 8 "Aus tiefer noth schrei ich zu dir" (Martin Luther), Camata 38
"Mein teurer Heiland"
Johannes Passion'dan Bas Aryası Bass Aria from Johannes Passion
Koro eşligi "Jesu, der du wanest tot" choir accompaniement
Koral (B.A.39) No.5 1 "Eins ist noth, ach Herr, dies Eine", Choral (B.A.39) No. 5 1
Marşlar, BWV207 Marches from Cantata BWV207
Koral (B.A.39) No. l l 8 "Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit", Choral (B .A. 39) No. l ı 8
1 .7. 1 995, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia E ireni Museum, 7.00 pm
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TEKSI'ILBANK
Katkılarından dolayr TEKSTILBANK'a tqekkiir ederiz.
We are grateful ro TEKSTILBANK for their contributions.

RUHI AYA N G I L
l.ü. H ukuk Fakültesi mezunu olan
Ruhi Ayangil, 1 973-8 1 yılları arasında
Bogaziçi Üniversitesi Korosu'nu
çalıştırdı, koronun yurtiçi ve
yurtdışındaki (Hollanda, SSCB ve
Polonya) turnelerini yönetti; aynı
üniversitede karşılaştırmalı Türk
müzigi teorisi dersleri verdi. H. Ferit
Alnar'ın kanun teknigi üzerine
geliştirdigi "Kanun Ögrenme
Yöntemi"ni 1 976-86 yılları arasında
ögretim görevlisi oldugu ITU Türk
Müzigi Devlet Konservatuarı'nda
uyguladı ve birçok öğrenci egitti.
1 976'dan bugüne kadar, bütün
Uluslararası Istanbul Müzik
Festivalleri'nde gerek BÜ Korosu,
gerekse kendi adına kurdugu Türk
Müziği Orkestra ve Korosu ile,
repertuarı ve icrası bakımından herbiri
Türk müziğinin modernleşmesine
örnek oluşturan konserler verdi. 1 980
yılında Istanbul Devlet Senfoni
Orkestrası eşliğinde H. Ferit Al nar'ın
Kanun Konçertosu'nu (Ainar'ın
dışında) ilk kez seslendirdi; daha sonra
lzmir, Ankara, Istanbul, Atina ve
Bükreş'te solist olarak birçok kez
yineledi. Orhan Borar ve Timur
Selçuk'un yönettiği oda orkestraları
konserlerine ve ayrıca Timur
Selçuk'un Istanbul Oda Orkestrası'nın
CD çalışmasına solist olarak katıldı.
Mutlu Torun (ud) ile ikili olarak
yurtiçinde ve dışında ( 1 989 Rodos ve
Moskova, 1 992 Londra, Frankfurt,
Brüksel ve Sevil) konserler veren Ruhi
•
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Ayangil, Manchester Üniversitesi
( 1 993) ile Londra'da yapılan
Uluslararası Sanatlar Forumu'nda
( 1 994) kanun ve Türk müziginin gelişi
üzerine, kanunla örneklemeli
konferanslar verdi. 1 983 yılında
kurdugu Ayangil Orkestra ve Korosu
ile Hollanda (Rotterdam, Utrecht,
Amsterdam) ve Belçika'ya (Gant)
turne yaptı ve topluluguyla 1 988'de
gerçekleştirdigi 400 Yıl öncesine ait
antik ilahilerin ilk seslendirilişini içeren
"Uyan Ey Gözlerim" kasetiyle Türkiye
Yazarlar Birligi'nin " 1 988 Yılın
Sanatçısı" ödülünü alan Ruhi Ayangil,
"Yunus Emre" adlı ikinci kasetini
1 992'de doldurdu. Cem Mansur
yönetimindeki Cradea (Macaristan)
Filarmoni Orkestrası eşliginde çaldıgı
Alnar'ın Kanun Konçertosu
Hungariton firmasınca kaset, plak ve
CD olarak yayınlandı.
Bestecilik alanında da çalışan ve halen
l.ü. Devlet Konservatuarı'nda ögretim
üyesi olan Ruhi Ayangil'e, Türk
müziginin tarihsel kökleri ve gelişmesi
yolunda yaptıgı çalışmalar nedeniyle
1 992 Hürriyet-JAYCEES (Kültürel
Başarı Türkiye Birincisi) ödülü verildi.

repeated it in !zmir, Ankara, Istanbul,
Athens and Bucarest. He performed
with the chamber orchestras conducted
by Orhan Borar and Timur Selçuk and
participated as a soloist in the CD
eecording made by Timur Selçuk and
his Istanbul Chamber Orchestra.
He played as a duo with Mutlu Torun
(ud) in Turkey and abroad ( ı 989
Rhodes and Moscow, ı 992 London,
Frankfurt, Brussels and Sevilla). In ı 993
he gave lectures at the Manchester
University as well as in London in ı 994
at the International Forum of Ares on
kanun and development of the Turkish
music with demonstration on kanun. He
also toured with his orchestra and
chorus in The Netherlands (Rotterdam,
Utrecht and Amsrerdam) as well as in
Belgium (Gene). He won the "Artist of
the Year" award for ı 988 given by the
Turkish Authors Association for his first
casserte eecording of the 1 5 ch century
antique hymns entitled "Wake up O My
Eyes" which he realised with his
ensemble. He completed his second
cassette recoding "Yunus Emre" in
ı 992 . He performed Alnar's Kanun
Concerto with the Oradea (Hungaty)
Philharmonic Orchestra conducted by

• A graduate of the Istanbul University

Cem Mansur which was released by

Faculty of Law, Ruhi Ayangil trained

H ungariton as cassette, record and CD.

the Bosphorus University Chorus from

Ruhi Ayangil, also a composer, is on the

ı 9 7 3 to ı 98 ı and conducted its

teaching staff of the Istanbul University

concerts i n Turkey as well as abroad

State Conservatoire. He has received the

(Holland, USSR and Poland) and taught

ı 992 Hürriyet-JAYCEES award (First

comparative Turkish music at the same

in Turkey for Cultural Success) for his

university. Based on H. Ferit Alnar's

work on historic roots of the Turkish

kanun (a Turkish zicher) playing

Music and i ts development.

technique, he has written a book
entitled " Instructions for Learning
Kanun" which he applied while
teaching at the Istanbul Technical
University Turkish Music State
Conservaroire from ı 97 6 to ı 986.
Starting from ı 976, Ruhi Ayangil
participated in the International
Istanbul Festivals with the Bosphorus
University Chorus as well as with his
own orchestra and chorus, which he
founded i n ı 98 3 , with programmes
reflecring the modernisation of the
Turkish music in terms of repertoire and
execurion. Ruhi Ayangil realised the
first performance of H . Ferit Alnar's
Kanun Concerto (premiered by the
composer himself) with the Istanbul
State Symphony Orchestra in ı 980 and
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CARMEN LINARES
FLAMENKO KONSERi FLAMENCO CONCERT
CARMEN LI NARES, flamenko şarkı flamenco singer
PACO CORTES, gitar guirar

CARMEN LI NARES

Jaen ilinin küçük bir kasabası olan
Linares'de doğan ve geleneksel
MIGUEL ANGEL CORTES, gitar guitar
flamenko sanatının mirasçısı olan
Carmen Linares, günümüz flamenko
şarkıcıları arasında özel bir yere
sahiptir. Kendine özgü stili, şaşmaz bir
ritm duygusu, dolgun ve etkileyici
sesiyle yorumladığı hem neşeli, hem
de ağır flamenko şarkıları içeren geniş
repertuarıyla Avrupa, Amerika ve
Japonya'da sürekli konserler
vermekte, plaklar deldurmakta ve
festivaliere katılmaktadır. Zor bir
sanat olan flamenko konusundaki
bilgisi ve repertuarının antolojik
içeriğiyle ansiklopedik bir şarkıcı
olarak kabul edilen Carmen Linares,
bu çalışmalarını kolay ve tekrara dayalı
Tangos de Granada
bir iş olarak görmemekte, kendini
Rondenas
sürekli yenilemektedir. Bu yaratıcı
Pano Muruno y Anda Jaleo
Tarantas
çalışmalarının sonucunda 1 988'de,
Alegrias
flamenko alanında önemli bir ödül
Fandangos de Huelva
olan lcaro Ödülü'nü almıştır.
Bulerias
Carmen Linares, konserlerinin
La Tarara
yanısıra Tarantos'ların Hikayesi,
_
_ ___
--------_ ____
.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_,
El ham ra Efsanesi, Paloma Kermesi, La
i
a
l
7
1
1
9
5 . . 9 5 , Ay r n i M i.ız e si. 9 . 00 H ag ia E i re n i Museum . 7 . o O pm
Chulapona, Büyülü Aşk gibi sahne
gösterilerine katılmış; Cante'nin
Koreografısi ve Merasimi,
Flamenko'nun Dünü ve Bugünü,
Katkılarından dolayı MILLI REASORANS T. A.Ş.ne tejekkür ederiz.
We are grateful to MILLI REASVRANS T.A.Ş. for their contributiom.
Flamenko Yolları, Flamenko Sanatı ve
Sanatçıları, Cante'nin Kapısı, Bir
Isyancının Savaşı gibi televizyon
-d izilerinde rol almıştır. Doldurduğu
Bu konser ispanya Dıjijleri Bakan/ılı, Kültürel 11< Bilimsel ltijkiler Genel Müdürlügü,
plaklarla Fransız Plak Akademisi Büyük
ispanya Bajkonsoloslugu, Istanbul 11< fberia Havayolları'nın ijbirligiyle gerçeklqtirilmipir.
Ödülü'nü kazanmıştır.
This concert has been organised in cooperation with the Spanish M inistry of Foreign A/fairs,
•

�

General Directian for Cu/tura/ and Scientific Relatiom and lberia Airlines.

• Born in Linares, a litrle village of

Jaen, Carmen Linares is an inheritor of
the flamenco craditional art and holds a
priviliged place among current
flamenco singers. She makes concerrs
tours in Europe, USA and ]apan,
records and participates in the festivals,
presenring her wide repetoire ranging
from popular songs to "Jondos" which
she inrerpretes with her individual
s tyle, an i nfallible sense of rhythm and a
rich and emotive "Flamenca" voice. She
is considered

as

an encyclopaedic singer

w ith her knowledge of the diffıcult
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flamenco art and the anrhological
contents of her repertoire. Her work
does not mean ro her as an easy and
repetitive labour but something that it
should be constantly renovated. I n

Garcia Lorca'nın düzenlemeleriyle
lspanyol Halk Şarkıları (Canciones
Populares Antiguas) ve Büyücü Aşkı
(El Amor Brujo) adlı eserlerde yer
almıştır.

1 988, a s the result o f her creative efforrs
in the field of flamenco, she won the
prestigious Icaro Award.
Carmen Linares has also perfomed i n
stage shows such as The Srory of
Tarantos, The Legend of Alhambra, The
Fair of Paloma, La Chulapona and The
Magic Love as well as appearing i n
television series such a s The
Choreography and Ceremony of the
Canre, The Past and the Presenr of the
Flamenco, The Ways of the Flamenco,
The Art of Flamenco and I ts Art ists,
The Gate of the Canre, The War of a

TARANTAS:
Endülüs'ün dogu bölgesi ezgileri olan
Tarantas türünün madenci şarkıları
ikiye ayrılır: Yaşam ile ilgililer ve
müzikal olanlar. Ilki madencinin
gırtlagından yükselen ve zulüme
başkaldıran, sosyal haksızlıgı yansıtan
şarkılardır. Ikinci tür Tarantas ise bu
bölgeye özgü bir Fandango'dur.
Carmen Linares, bu madenci
bölgesinde Jaen ilinin Linares kentinde
dogdugu için de, bu iki türün estetik
duygulu bir karışımını yansıtıyor.

Rebel. She also received the Grand Prix
de Disque of the French Academy for
her recordings.

TANGOS DE GRANADA
(Granada Tangoları)
Bu danslar, ritm yönünden çok kesin
olan Amerika Kıtası tangosunun ve
zenci danslarının lspanyollar tarafından
yeniden yaratılmış şeklidir. Flamenko
şarkısı olarak uygulanmasının Cafe
Cantantes'lerde -şarkı söylenen
kahvelerde- kazandıgı başarı bugün de
süregelmektedir. Carmen Linares,
Granada Tangoları için özellikle Sacra
Monte'de, çingenelerin flamenko
gösterileri yaptıkları magara evlerde
oluşan şarkıları seçerek, çok degişik
yönleri olan bir müzik hazırlamıştır.
RONDENAS:
Ronda Havaları, Fandango formunun
Malaga bölgesine ait karakteristik
özelliklerini taşıyan çok canlı tempolu
bir müziktir. Carmen Linares,
Rondenas türündeki bu ezgileri, kendi
çok özel stili yanında, Tajo ırmagının
derin vadisi üzerinde asılı gibi duran
Ronda kentine ait alıntıları da katarak
yorum luyor.
PANO MORUNO ve ANDA JALEO
Carmen Linares, Flamenko'dan esinli,
geleneksel, eski ve ilkel bir şarkıyla,
Pano Moruno (Magrip kumaşı) ile
başlıyor ve çok canlı oldugu kadar
karmaşık Bulerias ritmindeki Anda
Jaleo ile devam ediyor. Bu her iki
müzik te Manuel de Falla ile Federico

ALEGRIAS
Flamenko'da renk, zariflik ve ritm çok
önemli unsurlardır ve neşe, sevinç
anlamına gelen Alegria kelimesi de
Alegrias stilini belirler. Carmen
Linares tam tadını ve kesin ritmini
vererek Endülüs'ün Atiantik kıyısındaki
Cadiz'e özgü Alegrias de Cadiz
şarkısını yeniden yaratıyor.
FANDANGOS DE HUELVA
(Huelva Fandango'su)
Endülüs'ün Huelva kenti ve yöresi,
Fandango türünün en zengin stiline ve
güzel şarkılarına kaynak oluşturur.
Carmen Linares bu uygulaması ile bizi
bölgenin topraklarında kısa bir
gezintiye çıkararak Huelva'lıların söz
ve müzigiyle tanıştırıyor.
BULERIAS
Buleria, Flamenko stillerinin en yenisi
olmasına karşın en çok yayılanı, tüm
dünyada tanınanıdır. Buleria şarkısında
ise herşeyi, havasını, kişiligini,
sunuşunu yeniden yaratmak gerekir.
Cad iz bölgesindeki Jerez de la
Frentera'da dogan Buleria'yı Carmen
Linares bir seçmeyle sunuyor.
Anton i o ve Manuel Machado, Jose
Bergamin, Miguel Hernandez, Rosario
de Acuna gibi şairlerin anısına
düzenledikleri yanında bazı kısa
örnekler de söylüyor.
TARARA
1 9. yüzyılda Endülüs'teki olagan Noel
kutlamalarında, trompet sesini
LA

anımsatan Tarara şarkıları hiç eksik
olmazdı. Carmen Linares, Granada'nın
Sacramonte Tanguillo'ların ritmine
uygun tarzda bu eski ve güzel
şarkılardan örnek veriyor.
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